SCANDGATE FACTORY - PRODUKTION OCH DRIFT AV
WEBBPLATSER TILL FÖRMÅNLIGA PRISER
På ScandGate tror vi på att alla företag,
stora som små, har rätt till en professionell
och snygg webbsida. Därför har vi
ScandGate Factory som vänder sig till de
mindre företagen.
Vi producerar er webbsida samt erbjuder hosting och
support till förmånliga priser. Vi kan även hjälpa er med
text och foton.

På Factory förkortar vi produktionstiden och
minskar utvecklingskostnaderna.
ScandGate erbjuder moderna webbsidor skapade i det
moderna publiceringsverktyget WordPress som
möjliggör egna lätta uppdateringar av bilder och text
för ert företag.
Vi skapar funktionella och responsiva webbplatser åt
er. Responsivitet innebär att webbsidan är anpassad till
alla slags mobila enheter. Idag sker mer än hälften av
alla webbplatsbesök från surfplattor och smartphones,
så det är viktigare än någonsin att kunna nå ut till sina
kunder.

www.scandgate.se

ScandGate AB
ScandGate AB är ett Gävlebaserat företag där
kärnverksamheten är kostnadseffektiv
webbproduktion, säker hosting samt en engagerad,
lättillgänglig och kunnig support. Kärnan i företaget
består av nio handplockade medarbetare som dagligen
arbetar i våra lokaler i Hemsta. Runt om i landet sitter
totalt ett 15-tal personer som på ett eller annat sätt är
kopplade till företaget, och som vid behov kan bidra
med sin kunskap och expertis inom en mängd
områden. Gemensamt för alla inblandade är ett ärligt
och brinnande engagemang att leverera den bästa
möjliga lösningen.

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

ScandGate Factory Webbproduktion
ScandGate Factory vänder sig till de mindre företagen.
På Factory förkortar vi produktionstiden och minskar
utvecklingskostnaden genom att låta er välja ett färdigt
WordPresstema som vi skräddarsyr för att passa just
ert företag.
Vi går igenom förutsättningar och önskemål med er
innan vi tar fram några WordPressteman som skulle
passa för er verksamhet. Ni väljer den mall som ni
tycker passar bäst för ert företag så skräddarsyr vi den
efter ert företags behov genom att lägga in er logotyp
samt ändrar till era färger och lägger till de plugins/
tillägg som ni behöver.
Vi lägger sedan upp webbsidan på en testserver där ni
kan se den. När ni är nöjda med webbsidan så lägger vi
ut den på våra eller era befintliga servrar och
konfigurerar DNS– och mailuppsättning.
På ScandGate har vi duktiga programmerare som
jobbar med er webbsida. Vi skriver copytexter och kan
hjälpa er med er text och vår fotograf kan ta nya foton
till er webbplats.
I vår webbproduktion ingår GDPR-anpassning och
grundläggande sökmotoroptimering (SEO).

Webbproduktion
Webbproduktion 19 990, Ni väljer en mall som vi skräddarsyr för att passa
ert företag genom att vi lägger in er logotyp
samt ändrar till era färger och lägger till de
plugins ni behöver.
Vi hjälper er att fylla i mallen ni valt med era
texter och foton. Antingen era befintliga texter
eller så hjälper vi till med ny copytext.
OBS! Om det är fler än 5 sidor så debiteras ett styckpris om
995,- för varje tilläggssida.
Ni får en utbildning av oss (i form av video- och/eller påplatsutbildning) i hur ni arbetar i den valda mallen så att ni
själva kan lägga in er text och era foton samt göra de
uppdateringar av ert webbplatsinnehåll som behövs.

Integrering av sociala kanaler
995,- per social kanal
Olika sociala kanaler som Facebook, Instagram
eller Twitter kan integreras på er webbplats. Era
Facebook- och Instagramnyheter kan då visas på
er webbsida.
Ombyggnadspaket
från 995,- per moduländring
Behöver ni ändra någon funktionalitet på er
webbplats, till exempel om ni vill ändra
nyhetslistningen eller ert kontaktformulär, så
kan ni beställa vårt ombyggnadspaket.
Fotopaket
fotografering + fotoeditering från 4 995, Vår fotograf åker ut till ert företag och tar nya
foton åt er webbsida. Allt från personalbilder till
interiör- och exteriörbilder.
Löpande domänkostnad
Årspris per domän 200,- tillkommer.
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Går du med i vår medlemsklubb ScandGate
Lounge så får du bland annat 5% rabatt på
ord. pris. Medlemskapet är kostnadsfritt.
Läs mer på: scandgatelounge.se

Samtliga priser anges exklusive moms

www.scandgate.se

ScandGate Hosting
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.
Att alla ScandGates hostingkunder får en säker och
problemfri drift av sin webbplats kommer alltid att vara
vår högsta prioritet. Vi arbetar hela tiden förebyggande
för att nertid ska elimineras eller i värsta tänkbara fall
reduceras till ett absolut minimum.
Vårt personliga engagemang i samverkan med en stark
teknisk lösning ger ert företag och er webbplats bästa
möjliga förutsättningar för en problemfri drift. Er
webbplats är med andra ord i trygga händer hos oss.
Självklart har ni alltid en kunnig och lättillgänglig
support att vända er till via e-post eller telefon.
Så oavsett om ni har en mindre webbplats eller en
välbesökt webbshop har vi kapaciteten att ta hand om
den på bästa sätt. Har ni behov av mer avancerade
lösningar, en eller flera egna servrar så har vi både
kunskapen och kapaciteten för att möta era krav. Vårt
personliga engagemang får ni på köpet där vårt mål är
att överträffa era förväntningar.

Hosting
Hosting 145,- per månad*
-

Lättanvänd webbmail
Träffsäkert skräppostfilter
Komplett dygnsbackup
Kunnig telefonsupport
25 GB diskutrymme
100 GB trafik/mån
1000 E-postkonton

*betalas årsvis

SSL-certifikat (ingår)
Ett SSL-certifikat gör att er webbplats får en
https://-adress och visar det eftertraktade
hänglåset i adressraden för era besökare. All
kommunikation mellan servern och besökarens
dator sker då krypterat och säkert. Det ger en
trygghet för besökaren och visar att ert företag
bryr sig om sina besökare och kunders säkerhet
och integritet. Att Google dessutom premierar
sidor med SSL och ger dem bättre placeringar i
sökresultaten är en ren bonus. SSL -certifikat
ingår numera i vårt hostingpaket.
Extra backup 95,- per månad**
En grundbackup ingår alltid och tas med två
olika system under kvällen och natten.
Men kunder som har webbshopar med löpande
inkommande beställningar eller har en dynamisk
webbplats som ändras mycket under dagen, kan
vara i behov av extra backuper för att vara säkra
på att det alltid finns en färsk backup att tillgå.
Vi erbjuder extra backup varje timme mellan
06.00 – 17.00 som en extratjänst.
**betalas årsvis

Löpande domänkostnad
Årspris per domän 200,- tillkommer.
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ScandGate IT-support
Grundsupport ingår alltid kostnadsfritt hos ScandGate.
Har du frågor kring webbhotellet eller är du osäker på
hur du loggar in på din webbsida och gör inlägg så är
det bara att höra av dig till oss.
Ert företag kan komplettera en beställning av
webbproduktion och/eller hosting av oss med att
teckna ett premiumsupportavtal, vilket ger er
regelbundna uppdateringar av WordPresskärnan och
tillhörande plugins/tillägg samt eventuell efterföljande
mindre reparation.
Då WordPress ständigt uppdateras så behöver du serva
din webbsida emellanåt. Buggar kan uppkomma efter
uppdatering av WordPresskärnan eller något av
pluginen.
Vid större reparationer av webbsidan eller vid ut-/
ombyggnad av webbsidan kan ni välja vår extra
support.

IT-support
Grundsupport (ingår)
Grundsupport ingår alltid kostnadsfritt i vår
webbproduktion och hosting. Support inkluderar
exempelvis:
- Webbproduktion
-Hantering av adminpanel

- Hosting
- Email
- FTP
- SSL
- DNS
- Mindre innehållsfixar (contentåtgärder) för
webbproduktions -/hostingkunder.
Premiumsupport 295, - i månaden*
Regelbundna uppdateringar av WordPress Core
och plugins, samt eventuella efterföljande
mindre reparationer efter uppdatering.
*betalas årsvis

Extra support 595, - per löptimme**
Vid större reparationer eller ut -/ombyggnation
av webbplatsen.
**offertförfrågan
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