
             Startpaket 

               Pris: 7 495:-

Genom ScandGate kan ert företag ha lanserat sin nya 
webbplats inom ett par veckor. Vi har förkortat produk-
tionstiden och utvecklingskostnaden genom att låta er 
välja bland ett stort urval av färdiga WordPressteman, 
som vi anpassar och konfigurerar för att passa just ert 
företag. Ni får en utbildning av oss i WordPresshanter-
ing och kan därmed själva lägga in allt textinnehåll på 
webbplatsen. Alternativt kan vi genom vårt Innehållspa-
ket (se nedan) ta hand om denna bit. Slutligen lägger vi 
upp er nya webbplats på våra eller era befintliga servrar 
och konfigurerar DNS- och mailuppsättning.

             Innehållspaket 

               Pris: från 7 495:- beroende på omfattning

En del företag saknar den tid eller kunskap som 
innehållshantering kräver och önskar hjälp med detta. 
Vi erbjuder assistans med detta genom att både flytta 
innehåll från tidigare webbplats till den nya samt att 
skriva ny copy-text.

             Ombyggnadspaket 

               Pris: från 995:- per moduländring

I vissa fall kanske specifika önskemål uppstår om att 
ändra viss funktionalitet. Det kan handla om hur 
kontaktformuläret ska fungera eller vilka nyhetsinlägg 
som ska listas på ett egendefinierat sätt. Vi bistår med 
vår kompetens i WordPress för att uppfylla er 
kravspecifikation.

             Integrering av sociala kanaler 

               Pris: 995:- per social kanal

Olika sociala kanaler som Facebook eller Twitter kan 
integreras på er webbplats på olika sätt:

n  Nyhetsinlägg som postas på webbplatsen kan 
konfigureras till att även automatposta i företagets 
Facebook-flöde

n  Som ovan fast motsatt riktning (att Facebooknyheter 
visas på webbplatsen). Denna funktionalitet kan 
uppskattas av användare som föredrar (och är vana 
med) att skapa nyhetsinlägg på Facebook

n  Ett ”Twitter-feed” kan visas på webbplatsen (likt 
Facebook-lösningen enligt ovan).

ScandGate AB Skolgången 17, Gävle  Telefon 010-10 197 20  E-post info@scandgate.se

Webbproduktion

FACTORY

Samtliga priser anges exklusive moms



ScandGate AB Skolgången 17, Gävle  Telefon 010-10 197 20  E-post info@scandgate.se

             Baspaket 

               Månadspris: 95:- (betalas årsvis)

Vi erbjuder en prisvärd hostingplan för ert företags 
webbplats på Internet, med kapacitet för såväl mindre 
som större företag. Hostingpaketet levereras med både 
telefonsupport och e-postsupport.

Alla våra servrar är placerade i Sverige fördelat på tre 
serverhallar och alla led i både nätverksinfrastruktur och 
hårdvara har redundans. Det innebär att det alltid finns 
system som direkt och helt osynligt tar över ifall ett 
annat fallerar. Samtliga system övervakas varje minut, 
dygnet runt under årets alla dagar av externa 
oberoende system.

En stabil grund oavsett behov

n  Lättanvänd Webbmail

n  Träffsäkert Skräppostfilter

n  Komplett Dygnsbackup

n  Kunnig Telefonsupport

n  25 GB diskutrymme

n  100 GB trafik / mån

n  1000 E-postkonton

             SSL-Certifikat

               Månadspris: 95:- (betalas årsvis)

JULKAMPANJ: SSL på köpet vid beställning  
av hosting!

Ett SSL-Certifikat gör att er webbplats får en https://-
adress och visar det eftertraktade hänglåset i adress-
raden för era besökare. All kommunikation mellan 
servern och besökarens dator sker då krypterat och 
säkert. Det ger en trygghet för besökaren och visar att 
ni som webbplatsägare bryr er om era besökare och 
kunders säkerhet och integritet. Att Google dessutom 
premierar sidor med SSL och ger dem bättre 
placeringar i sökresultaten är en ren bonus. Med 
detta SSL- paket kopplar vi på ett SSL-certifikat på er 
företagsdomän.
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Varje webbplats kräver tillsyn och underhåll. Det kan 
handla om allt från buggar uppkomna efter 
uppdateringar av WordPress eller tillhörande tillägg 
och plugins, till DNS-poster som måste korrigeras. 
Många ingrepp kräver specialistkunskaper som en 
företagare verksam inom annat område inte har. När 
det behovet uppstår är man tacksam för att man 
tecknat ett supportavtal med sin IT-leverantör.

Ert företag kan teckna ett supportavtal med oss, 
vilket innebär att ni som företag abonnerar på ett 
bestämt antal supporttimmar per månad, vilka läggs i 
en timbank för senare användning. Dessa 
servicetimmar kan användas till underhåll eller vid-
areutveckling av er webbplats.

             1 Tim/Mån 

Detta paket passar mindre företag som har ett mycket 
begränsat behov av ändringar, alternativt används tiden 
till ev. mindre reparationer efter uppdateringar.

Månadspris: 595:- (betalas kvartalsvis)

             2 Tim/Mån 

Detta paket passar företag som emellanåt vill ändra/
utveckla någon funktionalitet.

Månadspris: 1 190:- (betalas kvartalsvis)

             3 Tim/Mån 

Detta paket passar företag som har ett något större 
behov av ändringar/utveckling på sin webbplats.

Månadspris: 1 785:- (betalas kvartalsvis)

             Uppdateringspaket 

Löpande uppdateringar av Wordpresskärnan samt 
tillhörande plugins/tillägg för att minimera eventuella 
säkerhetsrisker.

Månadspris: 295:- (betalas årsvis)
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