تعرفه طراحی سایت
درخواست کننده محترم
از اینکه نونگار را بعنوان یکی از پیمانکاران قابل انتخاب نموده اید از شما کمال تشکر را داریم!
در ذیل ریز قابلیتهای گروه کاری انتخابی شده اعالم میگردد ،
پرواضح است ،کارشناسان فنی فروش نونگار آماده تحلیل و پاسخگوئی به سواالت شما در همین خصوص هستند.
نونگار هم اکنون با بعنوان بزرگترین و قدیمیترین شرررررکت یراای سررررایت در ایران هم اکنون با 60نيروی اسررررتخدامی در دو
ساختمان مجزا با پشتوانه پيمانکاری بيش از 3200پروژه دولتی و خصوصی مصمم تر از قبل در اال فعالیت و خدمتگذاری است .
در کلیه گروه های کاری ذیل:












تمامی استانداردھای گوگل و قوانین  SEOرعایت خواھد شد.
سورس کامل پروژه همزمان با تسویه اساب به خریدار تحویل خواهد شد .
در انتهای کار،مالکیت دامنه و پنل بنام خریدار بروزرسانی خواهد شد .
تمدید کلیه خدمات قرارداد در سالهای آتی 20%رقم قرارداد خواهد بود .
مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مراله میسر است .
پس از شروع پروژه گرافیست ،برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی خواهند شد .
محدودیتی در یراح گرافیکی  Home Pageو یا زمان کالس آموزش کاربری سایت وجود ندارد .
جابجائی سایت بر روی سرورهای نونگار (در کشورهای مختلف) هزینه ای ندارد .
منبع محاسبات اجرای پروژه ها هر روز هفته بغیر از پنج شنبه ها و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی خواهد بود .
تهیه سرویس میزبانی و دامنه با تضمین نمایش 99.9%بر روی سرورهای نونگار از تعهدات نونگار بدون هزینه مضاعف
است .
تضمین عملکردصحیح کلیه امکانات و سایت تحویلی روی سرورهای نونگار تا یکسال از تارخ عقد توافقنامه از تعهدات
نونگار خواهد بود .

کل قیمت یراای سایت اعالمی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که  %50ابتدا و  %30در انتها و هم زمان با آموزش پنل
کاربری و تحویل دسترسی مدیریتی و  %20یک ماه پس از تحویل و پس رفع کلیه معایب اعالمی و تحویل سورس پروژه انتهای
کار مطالبه خواهد شد .
بغیر از تعرفه یراای سایت اعالمی هر گروه ،سایت شما برای راه اندازی کامل هیچ مخارج جانبی دیگری نخواهد داشت  .موارد
آمده در گروه های کاری زیر مربوط به سایتهای معمولی است و در تولید سایتهای خاص متن قرارداد تبادل شده سند اجرا
خواهد بود .
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NP6
شرکت نونگار پردازش 66518394:

np6

بھره گیري از  Type Docمناسب کدینگ html
بھره گیري از  Set Characterمناسب ھر زبان
چکینگ عدم اضور لینکھاي شکسته در وب سایت (ارائه گزارش بررسی کلیه لینک ھا به
کارفرما ضروري است)
استفاده از مکانیزم ھاي فشرده سازي صفحات ،جاوا اسکریپت ھا و استایلھاي آبشاري جھت
افزایش سرعت لود
بھره گیري از متا تگھاي استاندارد جھت افزایش ایندکس موتورھاي جستجو
استفاده از متون  Alternativeبراي مالتی مدیاھا و عکسھاي موجود
پیاده سازي سایت در رزولوشن استاندارد جھت جلوگیري از اسکرولھاي غیر ضروري
ارایه نقشه سایت استاندارد جھت معرفی به موتور جستجو
بھره گیري از صفحات  404مدیریت شده
یراای و پیادهسازي سایت به صورت  Responsiveو بر بستر آخرین ورژن از نرم افزار ھا
رتقاء امکانات  Lemonدر موارد الزم ،با استفاده از کدھاي پایه سیستمی و ھسته اصلی
 Lemonانجام گردد
استانداردھاي سئو (نظیر تنظیم keywordھاDescription ،ھا ،استفاده از تگھاي (HTML
براي بخشھاي مختلف سایت رعایت گردد.
بھینه سازي نمایش سایت در مرورگرھاي مختلف (نظیر IE ،Chrome ،(Safari ،Firefox
انجام میگردد مختلف سایت رعایت گردد.
، Injection ،Inclusion Fileجلوگیري ،کلیه الزامات مرتبط با امنیت
بارگذاري کلیه مطالب و محتواي ارائه شده از سوي کارفرما در وب سایت نظیر متون ،تصاو
ساختار سازی اختصاصی متناسب با درخواست کارفرما وبا پیاده سازی به صورت کد دستی
تبادل نظر تکنیکالی ئ ایجاد نقشه راه برنامه نویسی به صورت اختصاصی برای پروژه
تولید پلترفرمهای برنامه نویسی مطابق با شرح نیاز فنی کارفرما
ایجاد بانکهای ایالعاتی ویژه و برقراری ارتباط داخلی فی مابین آنها با دسترسی قابل تعریف
اتصال با وب سرویس های اعالمی و ایجاد صفحات فرود برای آنها
قابلیت اتصال به سامانه های داخلی و اتوماسیون های موجود
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دسته بندی اعضاء و ایجاد داشبورد اختصاصی برای آنها با قابلی تبادل ایالعات داخلی
ایشان
ایجاد میز کار هوشمند و اتصال به سامانه پیام کوتاه و  smsموجود برای ارسال گزارشات
ایجاد نوار جستجو و موقعیب یاب هر درخواست و سفارش
دسترسی تامین کنندگان و سایر همکاران مکمل با ناایه کاربری ویژه برای ایشان
پنل اسابداری تفکیک شده با قابلیت تعریف و تعیین سود و زیان و ارائه گزارش مستند
تعریف مدیریت ماژولها و برقراری ارتباط با زیر ساختها همراه با فعال سازی نسخه افالین
مدت زمان اجرا ( روز کاری )
اق الزامه کل پروژه (تومان)

60
 70،000،000تومان

پرواضح است ،کارشناسان نونگار آماده ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره از بابت چگونگی اجرا به آن مقام میباشند .
برای انتخاب بهتر با ما تماس بگیرید !
شاد و پیروز باشید
وااد بازرگانی نونگار
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