DS - Basic www-sivut

ds

DS - Basic kotisivut on täydellinen ja huoleton Avaimet käteen -ratkaisu
yrityksille pitää Internetsivustot ajantasalla.

DS - Basic www-sivut
- Domainylläpito
- DNS-nimipalvelu
- Kotisivutila 1000 MB
- Sähköpostit 5 kpl
- Sivuja max. 5 kpl
- Puhelintuki

- Yksilöllinen visuaalinen ilme
- Sivuston tekninen toteutus
-- Responsiivinen sivusto
- Sivujen optimointi hakukoneille
- Tarvittavat kuvamuokkaukset
- Sisällön ylläpito

Domainylläpito ( sisältyy hintaan )
Jotta asiakkaanne löytäisivät kotisivunne on sivuillanne oltava
domain-nimi, osoite www-verkossa. Yleisesti nimi on muotoa
www.yrityksennimi.fi. Myös .com .net ja .org -päätteet ovat
mahdollisia. Rekisteröimme domainin asiakkaan lukuun.
Palvelinylläpito ( sisältyy hintaan )
Yrityksen kotisivuille on varattava oma kotisivutila www- palvelimella johon DNS nimipalvelimella oleva domainnimi
ohjaa. Vaikka yrityksellänne jo olisikin rekisteröity domain sähköpostia varten, ei palvelintilaa kotisivuille
(www.yrityksennimi.fi) välttämättä ole. Asia on syytä tarkistaa palveluntarjoajalta tai sopimuksista ja tarvittaessa
tilata palvelintila kotisivuille.
Sisällön suunnittelu ( sisältyy hintaan )
Www-sivuston sisällön suunnittelu aloitetaan aina asiakkaan tarpeiden ja verkkosivujen mahdollistaman hyödyn
kartoittamisesta. Näin löydetään yrityksen liiketoimintojen avainkohdat jotka sivuilla kannattaa esittää.
Visuaalisen ilmeen toteutus ( sisältyy hintaan )
Verkkosivujen visuaalinen ulkonäkö muokataan yhdenmukaiseksi asiakkaan muussa julkaisumateriaalissa käyttämän
tyylin kanssa. Mikäli toimeksiantajana on mainostoimisto, toteutetaan sivut toimiston suunnitteleman layoutin
mukaisiksi. Tarvittavat valokuvat toimittaa tilaaja.
Sivuston toteutus ( sisältyy hintaan )
Sivut toteutetaan html / php-kielellä css-tyylitiedostoja ja java-scriptiä hyödyntäen mahdollisimman kevyiksi ja
toimiviksi. Toteutuksessa huomioidaan myös sivujen korkea sijoittuminen hakukonetuloksissa.
Sivustot toteutetaan aina responsiivisina jolloin ne ovat luettavissa kaikilla päätelaitteilla, myös älypuhelimilla.
Sisällön ylläpito ( sisältyy hintaan )
Dynamic Solutions Ky huolehtii asiakkaidensa kotisivujen ylläpidosta ja päivittää sivut kuukausittain sähköpostin
kautta saadun tiedon mukaisiksi
Hakukoneoptimointi ( sisältyy hintaan )
On tärkeää, että sivustö löytyy Internetistä myös hakukoneilla kuten Googlella. Luonnollisesti haluttaisiin päästä
hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle ja aivan kärkipäähän. Kaikille halukkaille se ei onnistu vaikka mitä tekisi.
Hakukoneiden hakukriteerit ovat salaiset ja ne muuttuvat jatkuvasti, mutta tiedetään että esim. Google arvostaa
hauissaan sivuille johtavia linkkejä toisista tärkeistä ja suosituista sivuista. Toinen tärkeä kriteeri sivuston sijoittumisessa
on sivuilla kävijöiden määrä joten ajan mittaan hyvin tehtyjen, mielenkiintoisten, hyödyllisten ja suosittujen
sivustojen sijoitus paranee hakukonetuloksissa.
Järkevä ja kuvaava sisältö, oikeat hakusanat ja sivuston virheetön koodi edesauttavat myös hyvää hakukonesijoitusta.
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