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EUSKY

Понуда и цјеновник за израду WЕБ презентације

Поштовани,
Савремено пословање данас је практично незамисливо без сталног присуства на Интернету. Ефектна презентација
је главни кључ успјеха на Интернету. Интернет презентације представљају најјефтинији медијум за Вашу личну
карту и промоцију. Због тога је веома важно да буде добро осмишљена и реализована, како би се максимално
искористиле све могућности.
ЕUsky је у могућности да Вам понуди комплетно решење које ће на најбољи начин представити Вашу понуду
пословним партнерима и тиме води бригу о редовном одржавању Ваше презентације на Интернету.

Услуге
1. Израда Интернет презентација (цјеновник)
2. Графички дизајн
3. Мониторинг и одржавање система
4. Хостинг
1. ИЗРАДА WЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Израда Интернет презентација, Интернет апликација и Интернет информационих система, који оперативно могу да
задовоље потребе до корпоративног нивоа пословања.
Постоје три пакета (Основна Интернет презентација, Стандардна Интернет презентација и Професионалне
(динамичке) Интернет презентације (портали) и сваки од пакета се посебно прилагођава према специфичним
потребама клијента.
- Основна Интернет презентација
(намијењене појединцима и мањим фирмама, при чему нису потребна велика материјална улагања, а добија се
квалитетан Интернет систем)
- Стандардна Интернет презентација
(намијењене појединцима и мањим фирмама, предвиђено за приказ садржаја мањег обима, при чему функције
ажурирања немају велику учесталост)
Професионалне (динамичке) Интернет презентације (портали):
- Стандардна динамичка Интернет презентација (АСП/ Access)
- Професионална динамичка Интернет презентација (АСП/ Access)
- Портал – општи портал
- Портал – е- commerce
Презентације се раде под Миkрософтовом платформом (Wиндоwс, IIS, Access, АСП...)
Коришћењем релационе базе података омогућује се динамика система, а ажурирање, подадминистрација и
администрација се веома ефикасно организују по хијерархијској структури.
Са технолошког аспекта, овакав вид организовања података, представља свјетски стандард и обухвата модерна
информатичка решења, која за циљ имају унапређење пословања.
2. ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Сви дизајнерски послови, од примарног дефинисања графичких решења, па до исправки већ постојећих (логои,
баннери, комплетан визуелни идентитет, окружења, wеб интерфаце, апликативни интертфаце, рекламе...).
3. МОНИТОРИНГ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА
У зависности од обима сајта и потребе за ажурирањем предлажемо уговор о одржавању (у њему су дати скупови
послова). Ажурирање и измјене садржаја Wеб страница радимо у најкраћем могућем року. Уколико желите нешто
промјенити на Вашој Wеб страници довољно је да нас контактирате и доставите нам материјал и измјене емаил-ом.

Цјеновник
1. ИЗРАДА WЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Основна Интернет презентација
(намијењене појединцима и мањим фирмама, при чему нису потребна велика материјална улагања, а добија се
квалитетан Интернет систем)
- цијена: ~249.00€
Основна Интернет презентација садржи:
- ХТМЛ стране
- до 5-10 ХТМЛ страна
- галерија слика (до 15)
- атрактиван JavaScript интерфејс за навигацију
- бројач посјета
- приказ датума и времена
- пријава на претраживаче
- wебмаил сервис
- е-маил налог
- постављање презентације код провајдера

Стандардна (динамичкa) Интернет презентација
Стандардна динамичка Интернет презентација (АСП/Access)
(намијењене појединцима и мањим фирмама, предвиђено за приказ садржаја мањег обима, при чему функције
ажурирања немају велику учесталост)
- цијена: од 500.00 – 800.00€
Стандардна Интернет презентација (ХТМЛ) садржи:
- израда wеб графике
- подаци о фирми
- опис дјелатости и услуга (производа, запослених)
- нормална обрада слика
- коришћење фрејмова
- атрактиван JavaScript интерфејс за навигацију
- бројач посјета
- пријава на претраживаче
- wебмаил сервис
- е-маил налози
- постављање презентације код провајдера
- књига гостију
- база података
- динамичке форме (анкете, контакт форме, фајлови, линкови)
- административни панел за ажурирање садржаја

Професионалне (динамичке) Интернет презентације (портали):
Напредна динамичка Интернет презентација (АСП/Access)
(намијењено средњим и великим фирмама/организацијама, предвиђено за приказ садржаја средњег и великог
обима, при чему функције ажурирања имају средњу и велику учесталост и изводи их већи број корисника)
- цијена: од 800.00€ и више
Напредна динамичка Интернет презентација (АСП/Access) садржи:
- израда wеб графике
- подаци о фирми
- опис дјелатости и услуга (производа, запослених)
- нормална обрада слика
- коришћење фрејмова
- Атрактиван JavaScript интерфејс за навигацију
- бројач посјета
- Пријава на претраживаче
- wебмаил сервис
- е-маил налози
- постављање презентације код провајдера
- књига гостију
- постављање форми
- база података
- динамичке форме (анкете, контакт форме, фајлови, линкови, форум)
- панел за пријаву корисника
- обука за управљање презентацијом
- административни панел за ажурирање садржаја

Портал – е- commerce
(намијењено појединцима и фирмама/организацијама које се баве трговином, приказ производа са спецификацијама
и он-лине трговина са интегрисаном он-лине продавницом, при чему функције ажурирања имају велику учесталост)
- цијена: од 1500.00€ и више
- израда wеб графике
- подаци о фирми
- опис дјелатости и услуга (производа, запослених)
- нормална обрада слика
- коришћење фрејмова
- Атрактиван JavaScript интерфејс за навигацију
- анкета
- бројач посјета
- Пријава на претраживаче
- wебмаил сервис
- е-маил налози
- постављање презентације код провајдера
- књига гостију
- постављање форми
- база података
- динамичке форме (анкете, контакт форме, фајлови, линкови, форум)
- панел за пријаву корисника
- секције за додавање, контролу и представљање клијента/партнера
- секције за додавање, контролу и представљање производа
- обука за управљање презентацијом
- административни панел за ажурирање садржаја

2. ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Основни графички елементи:
- дизајн логоа и меморандума: од 50.00 €
- дизајн баннера 468 x 60 pix: од 15.00 €
- дизајн баннера 120 x 60 pix: од 10.00 €

3. МОНИТОРИНГ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА
- од 30.00 - 100.00 €/ 30 дана
- custom одржавање: по договору
* Цијена одржавања Интернет презентација може бити на мјесечном или на годишњем нивоу и зависи од договора.

4. Хостинг
Хостинг код Интернет провајдера Лоопиа (предлажемo Вам хостинг компанију која је најбоља у Шведској) и има
експозитуру у СЦГ. Цијена је на годишњем нивоу и износи око 40€ и укључује све технике са којим се данас ради у
ИТ окружењу (неограничен број поддомена, е-маил адресе типа info@vaseime.com, marketing@vaseime.com ,итд).
Регистрација националних .rs и .me и интернационалних .com; .net; .org; .info; .biz; .biz; је 11€ на годишњем нивоу и
могу га регистровати сва физичка и правна лица. Примјер www.vaseime.co.rs ili www.vaseime.com.

Напомена:
¾
¾
¾
¾
¾

Сваки материјал који не задовољава горе наведене услове као: Обрада фотографија (скенирање),
фотографисање, унос текста, припрема материјала, одржавање презентације, накнадни захтјеви
коминтента нису урачунати у цијену и биће додатно наплаћени.
Свако одступање од садржаја пакета накнадно се обрачунава.
Уколико презентација садржи више језика, цијена се увећава за 30% по језику.
Рок израде зависи од пакета.
Порез није урачунат у цијену!

* Цијена зависи од различитих фактора, од којих су најважнији величина презентације, сложеност израде
самог пројекта, односно вријеме које је потребно да се презентација заврши.
Конкретнију понуду и услове за израду Интернет презентације добићете када пошаљете захтјев шта Вам треба!

Неке од референтних листа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Унија послодаваца ЦГ – www.poslodavci.org
Саборни храм Христовох васкрсења – www.sabornihram.org
Завод за интелектуалну својину ЦГ – www.ziscg.me
Обновљиви извори енергије – www.oie-cg.me
Климатске промјене у Црној Гори – www.unfccc.me
Удружење процјењивача Црне Горе – www.procjenjivaci.me
Институт за црну металургију а.д. Никшић – www.icm.org
Стефани 91 – www.stefani91.com
Управа за некретнине – www.nekretnine.co.me
СДП ЦГ – www.sdpbar.me
Републички Фонд ПИО – www.rfondpio.co.me
Тихо Вујовић – www.tiho.me
Бојан Вујошевић – www.astrolog.me
ЕUsky – www.eusky.net

С поштовањем,

EUsky
----------------------------------Моб: 069/284-284
Е-маил: info@eusky.net
Wеб: www.eusky.net

