
Offert
Hemsida och e-nyhetsbrev för Renewiskin
Jag tackar så mycket för visat intresse och är mycket glad att härmed kunna skicka över 
en offert gällande formgivning, anpassning av verktyget Drupal och testning av hemsida 
för Renewiskin.

Sammanfattning
Jag formger hemsidan utifrån företagets värden och kundens önskemål och levererar en 
skiss för förstasida och en skiss för en innehållssida (undersida). Dessa godkännes av 
kunden innan arbete med teknik påbörjas.

Därefter gör jag en anpassning av verktyget Drupal, med moduler anpassade för 
webbsidans innehåll, samt programmerar hemsidans utseende (tar fram ett så kallat 
”tema” för verktyget).

Avslutningsvis läggs kundens material in och verktyget testas i ett antal webbläsare, för att 
säkerställa att sidan ser tillfredsställande ut för en så stor del besökare som möjligt.

Det finns även en option för produktion av mallar och installation av teknik för e-
nyhetsbrev.

I detta ingår
• Installation och anpassning av verktyget Drupal till Renewiskins behov.
• Uppläggning av material (i det omfång som kunden levererat per e-post 30 september 

2011)
• Formgivning och skisser på huvudsida och undersida samt programmering av formen.
• En korrekturomgång på formen.
• Programmering av verktyget med två innehållstyper:

• Sidor
• Nyheter

• Webbformulär (resultat-till-e-post)
• Enklare sökmotoroptimering (teknisk) och uppbyggnad av hemsidan för att enkelt kunna 

läsas av Google och andra sökmotorer.
• Möjlighet att för kunden själv kunna redigera materialet på sidan via en webbinloggning.
• Inläggning av verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på sidan och kunna läsa av  

besöksmängd och besökarnas beteende på sidan.

Webbläsarkompatibilitet
Sidan produceras med kod enligt gällande webbstandard. Detta för att hemsidan ska 
kunna visas av så stor del av besökarna som möjligt. Webbläsaren testas i följande 
webbläsare och fungerar därmed garanterat i dessa:
• Firefox 4 (och uppåt)
• Safari 5 (och uppåt)
• Internet Explorer 7 och 8.

Sidan fungerar självklart även att visas i Iphone och Ipad.

Om kompatibilitet önskas även med Internet Explorer 6, tillkommer en kostnad om 1000 
kronor. Detta för att webbläsaren tyvärr inte stödjer webbstandarder på ett tillfredsställande 
sätt och därmed krävs ett stort antal speciallösningar för att säkerställa funktionen i denna. 



Jag rekommenderar dock att inte bygga en version för Internet Explorer 6, då dess 
marknadsandel är försvinnande liten.

Option: Nyhetsbrev
Jag anpassar webbsidans form till ett e-postnyhetsbrev, installerar en modul för 
nyhetsbrev (”Simplenews”), konfigurerar denna och programmerar e-nyhetsbrevets 
utseende. Jag formger, programmerar och lägger upp element på hemsidan, där besökare 
kan anmäla sig som prenumeranter och även läsa de nyhetsbrev som skickats ut tidigare.

Nyhetsbrevet testas i ett antal av de vanligaste e-postprogrammen på Windows och Mac 
OS, samt ett antal av de vanligaste webbmejl-leverantörerna. Nyhetsbrevet programmeras 
för att ge ett så uniformt utseende som möjligt oavsett vilken teknisk lösning mottagaren 
använder. Dock kan jag, på grund av ett antal tekniska anledningar, tyvärr inte garantera 
att alla mottagare får ett helt uniformt meddelande.

Pris
Jag debiterar 400 kronor per påbörjad timme. Renewiskin erhåller nedan på de fast 
offererade delarna en liten rabatt.

Formgivning – cirka 12 timmar: 4000 kronor
Installation och anpassning av Drupal samt programmering av form (”tema”) – cirka 16 
timmar: 5500 kronor
Testning – cirka 4 timmar: 1500 kronor
Uppläggning av material – cirka 6 timmar: 2200 kronor.

Totalt för hemsida: 13200 kronor.
Testning för Internet Explorer 6: 1000 kronor
Tillkommande för nyhetsbrevsoption – cirka 20 timmar: 7500 kronor.

Tidplan
Tid från godkännande av offert till leverans av formskisser: 7 dagar.
Tid från godkännande av formskisser till demonstration av fungerande webbplats: 14 
dagar.
Tid från godkännande av fungerande webbplats till lansering: 7 dagar.

Till detta tillkommer
• Text- och bildmaterial
• Webbhotell, domännamn och dylika tredjepartskostnader.
• Inläggning av material utöver det omfång kunden levererat 30 september.
• Övriga ändringar och tillägg på kundens begäran.

Om arbetet på grund av ändringar i beställningen tar längre tid än beräknat, debiteras 
överskjutande tid.

Tillkommande arbete debiteras 400 kronor per påbörjad timme.

Övriga villkor och annan information
• Jag innehar F-skattesedel
• Jag förbehåller mig rätten att delfakturera kunden under arbetets gång.
• Kunden ombedes ha överseende med att jag under kontorstid har ett annat arbete och 

därmed begränsad möjlighet att snabbt svara på förfrågningar.



• Verktyget Drupal kräver bland annat att webbhotellet stödjer PHP och MySQL. 
Fullständig specifikation av verktygets krav på webbhotellet kan erhållas vid efterfrågan.

• Samtliga prisuppgifter anges exklusive mervärdesskatt (moms).
• Verktyget Drupal är så kallad öppen källkod – dess licensvillkor finns på http://

www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
• Kunden ansvarar för att följa gällande regler och lagstiftning, till exempel PUL, lagar om 

elektroniska nyhetsbrev, upphovsrättslagar och andra lagar som rör material på 
webbsidor samt elektroniska nyhetsbrev.

• Tänk på att alla webbhotell inte tillåter utskick av nyhetsbrev från deras servrar.
• Kunden ansvarar själv för eventuella fördröjningar från kundens sida som gör att 

hemsidan blir försenad.


