Hemsidor - tillvägagångssätt
Möte

Vi börjar med ett möte då vi ställer ett antal frågor som ni får svara på. För att få ett så bra resultat
som möjligt tycker vi det är viktigt att vi har personlig kontakt med våra kunder och att ni känner er
delaktiga genom hela processen.

Prisförslag och överenskommelse

Utifrån era svar presenterar vi en lösning som vi tror är den bästa för er och lämnar ett prisförslag.
Därefter skriver vi en överenskommelse.

Insamling av material

Om ni har texter och bilder som ni vill ha med så lämnar ni dem när vi träffas eller mailar dem till
oss. Ni kan välja mellan att utforma alla texter själv eller så kan vi hjälpa er. Väl utformade texter
anpassade för webben är viktigt för att sökmotorerna ska ha en möjlighet att hitta er hemsida. Vi
kan även hjälpa er med bilder och/eller bildredigering.

Hemsidan skissas och kodas

När vi har allt material vi behöver börjar vi skissa på hemsidan. Vårt mål är att skapa en tydlig,
överskådlig, användarvänlig och tillgänglig sida som speglar er verksamhet. Era önskemål och
behov är vår utgångspunkt.
Vi tittar på skissen tillsammans. Är ni nöjda med designskissen så bygger vi er hemsida utifrån
denna. Har ni förslag på ändringar så redigerar vi skissen.
Nu börjar vi koda hemsidan och lägga in text och bild. Det tar max 4 veckor om allt går som det
ska. Vi strävar efter att er hemsida ska få så hög ranking som möjligt i sökmotorerna genom att se
till att koden är korrekt gjord. Alla hemsidor valideras innan publicering. Hemsidan godkänns av er.

Publicering av hemsidan

När hemsidan är klar är det dags att publicera den. Om ni vill att vi ska hjälpa er med domänadress och webbhotell så gör vi det. Domänen registreras i ert företags namn så att ni står som
ägare till domänen.

Fakturering

När sidan är publicerad och klar skickar vi ut en faktura till er.

Uppdatering

Vi uppdaterar er hemsida enligt överenskommelse.

Utvärdering

Efter ett halvår tar vi kontakt med er för att utvärdera er hemsida.
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