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 شرکت طراحی سایت در ایران هم اکنون با 60نيروی استخدامی در دو
ساختمان مجزا با پشتوانه پيمانکاری بيش از 3200پروژه دولتی و خصوصی مصمم تر از قبل در حال فعالیت و خدمتگذاری است .
در کلیه گروه های کاری ذیل:












تمامی استانداردھای گوگل و قوانین  SEOرعایت خواھد شد.
سورس کامل پروژه همزمان با تسویه حساب 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 مرحله میسر است .
پس از شروع پروژه گرافیست ،برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی خواهند شد .
محدودیتی در طراح 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 طراحی سایت اعالمی بصورت خالص دریافتی خواهد بود که  40%ابتدا و  %40در 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 طراحی 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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الگوریتم برآورد قیمت در پروژه ھای طراحی سایت خاص در نونگار:
انجام پروژه سفارشی و خارج از متد کلی برای نونگار ھزینه بر است و ھزینه ھایی را به نونگار تحمیل می نماید که از دید بسیاری
از کارفرمایانانجام پروژه سفارشی و خارج از متد کلی برای نونگار ھزینه بر است و ھزینه ھایی را به نونگار تحمیل می نماید که از
دید بسیاری از کارفرمایان پنھان مانده است .برای نھایی شدن یک پروژه مواردی دخالت دارد که در زیر به آن اشاره شده است .
•ھزینه حقوق و دستمزد پرسنل فنی • ھزینه ھای اداری نونگار شامل ھزینه ھای مستقیم و غیرمستقیم ،اینترنت ،پھنای باند،
آب ،گاز ،شارژ ،تلفن  ،برق ،تعمییرات  ،مایحتاج آبدارخانه و ...خواھد بود • .سود نونگار برای آگاھی از میزان ھزینه بری موارد
فوق ،در زیر ھر یک از موارد به صورت مستقل توضیح داده شده است.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
ھزینه ای که ھر تحلیلگر و برنامه نویس در طول یک روز به نونگار تحمیل می نماید به شرح ذیل خواھد بود • :حقوق ماھیانه
کارشناس 000.000.15 :ریال • بیمه سنوات ،عیدی ،پاداش در یک ماه 000.820.5 :ریال • تعداد روز کاری در ماه 23 :روز
(5/2مرخصی  4 -روز تعطیلی  30 -روز ماه )
15.000.000

حقوق ماهیانه هر کارشناس (ریال)

بیمه  ،سنوات  ،عیدی ،پاداش در یک ماه (ریال)

5.820.000

هزینه نهائی کارشناس در ماه(ریال)

20.820.000 = 15.000.000 + 5.820.000

هزینه هر کارشناس در روز (ریال)

 / 20.820.000روز کاری 905.000 = 23

مورد ديگر در محاسبات هزينه حقوق ،حقوق مدیر پروژه می باشد که چنانچه ايشان به صورت نيمه وقت ( )2/1بر روی پروژه
نظارت کنند و اگر متوسط حقوق ماهيانه مدیر بخش نرم افزار  25.000.000ريال در نظر گرفته شود ،برآورد هزينه انجام موارد
سفارشی در پروژه ها به صورت زير خواهد بود .
حقوق و دستمزد مدیر بخش نرمافزار :
25.000.000

حقوق ماهیانه مدیر بخش نرم افزار (ریال)

بیمه  +سنوات ،عیدی ،پاداش (ریال)

8.200.000

حقوق مدیر بخش نرم افزار در ماه (ریال)

33.200.000 = 8.200.000 + 25.000.000

حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال)

1.440.000 =23/33.200.000
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با توجه به نظارت نیمه وقت مدیر بر روی انجام سفارش کارفرمایان حقوق نهایی مدیر برابر خواهد بود با:
720.000 =2/1.440.000

حقوق نهایی مدیر بخش نرم افزار در روز (ریال)

با توجه به موارد ذکر شده ،حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه مبلغ  2.530.000ریال می باشد .
حقوق کارشناسان تحلیل و برنامه نویسی در روز(ریال)

1.810.000

حقوق مدیر بخش نرم افزار در روز ((ریال)

720.000

حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال) 2.530.000= 720.000 + 1.810.000

هزینه های اداری
تأمین فضای مورد نیاز برای کارشناسان ،هزینه فراهم کردن فضای کار ،اینترنت ،پهنای باند ،آب ،برق ،گاز ،تلفن ،شارژ ،ملزومات
دفتری ،آبدارخانه و  ...که روزانه به طور متوسط  500.000ریال در نظر گرفته می شود .با توجه به هزینه های اداری تا این
مرحله هزینه تحمیل شده به نونگار برای انجام هر پروژه سفارشی روزانه  3.030.000ریال می باشد:
حقوق کارشناسان در روز (ریال)

2.530.000

هزینه اداری در روز (ریال)

500.000

حقوق کارشناسان و مدیر برای انجام هر پروژه سفارشی در روز (ریال) 3.030.000 = 500.000 + 2.530.000
با توجه به موارد مطرح شده فوق ,بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی ,محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست
سفارشی به نونگار به صورت زیر خواهد بود .
X :هزینه های اداری  +هزینه حقوق و دستمزد کارشناسان و مدیر بخش
Y:تعداد روز مورد نیاز برای اجراء
XY:هزینه ماژول سفارشی
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مبالغ فوق جمع هزینه ماژول سفارشی می باشد و چنانچه درآمد نونگار از محل ماژول سفارشی را  %15هزینه نونگار در نظر
بگیریم ،قیمت تمام شده ماژول برای مشتری برابر است با :
هزینه تمام شده ماژول = ( % 15سود نونگار ) + XY
برای درک بهتر مثالی می زنیم :انجام سفارش مشتری  20روز کاری زمان نیاز دارد ،هزینه سفارشی سازی آن برابر خواهد بود با :
با توجه به موارد مطرح شده فوق ,بر اساس تعداد روز مورد نیاز اجراء پروژه سفارشی ,محاسبه هزینه تحمیلی اجراء درخواست
سفارشی به نونگار به صورت زیر خواهد بود .
هزینه اداری  +هزینه کارشناسان در روز
(ریال)

3.030.000

تعداد روز

20

سود نونگار (ریال)

%15

هزینه تمام شده فقط ماژول (ریال)

 20 = 60.600.000 + %15 = 69.690.000روز × 3.030.000

در نتیجه در این روش نمی توان قیمتی از پیش تعریف شده با ابزارهای پیش فرض اعالم نمود بلکه نونگار با اتکا به تیم فنی
خود اقدام به طاحی و تولید پرتالهای سازمانی با شرح نیازهای کامأل ویژه با برآوردهای اجرای خاص آنها می نماید .
پرواضح است این مهم نیازمند برگذاری جلسات تخصصی و هم اندیشی های تخصصی می باشد لذا از شما دعوت میگردد تا در
این مذاکرات حضوری فیزیکی به هم رسانید .

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
واحد بازرگانی نونگار
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