Nørregade 32, DK-6100 Haderslev
Tel. +45 7357 5060, salg@seeems.dk

SEEEMS.CMS - funktioner og priser
LITE CMS

STANDARD CMS

STANDARD CMS
ekskl. hosting

Alle priser i danske kroner ekskl. moms
6.300,-

11.300,-

11.300,-

149,- pr. md.

349,- pr. md.

209,- pr. md.

Antal licenser
Gælder for 1 CVR-nr.

1

1

1

Antal sites/hjemmesider pr. licens

1

Ubegrænset

Ubegrænset

Antal forskellige domænenavne, som kan tilknyttes1
dinhjemmeside.dk og www.dinhjemmeside.dk tæller
som ét domænenavn.

1

2
Mulighed for flere
domænenavne kan
tilkøbes for 20,- pr. md.
pr. domæne.

Afhænger af hosting

Antal e-mailadresser2

5

100

Afhænger af hosting

Opstartspris inklusive licens og tilpasset standarddesign
Hosting og løbende systemopdateringer

Generelt

Antal sider

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Antal sprog til hjemmeside
Ekskl. eventuelle oversættelser af tekster.
Standardtekster findes allerede til dansk, engelsk og
tysk.

1

Ubegrænset

Ubegrænset

Flere administrationssprog
Dansk og engelsk







Klar-til-brug hjemmeside standardskabelon







Mulighed for selv at lave en komplet skræddersyet
skabelon

-





Responsivt design
Indholdet tilpasser sig automatisk skærmen på
computer, tablet og smartphone.







HTML 5 understøttelse







Kom-godt-i-gang hjælp fra SEEEMS

3

Første time uden
beregning.

Installation af SEEEMS.CMS system samt
standardskabelon





Tilpasning af logo, farver, baggrundsgrafik og skrifttyper







Tilknytning af domænenavne







Tilføjelse af favicon (grafik leveres af kunden)







Tilføjelse af Google Analytics sporing (sporings-id leveres
af kunden)







Opsætning af første e-mail





-

Opsætning af mail-adresse, som skal modtage mails fra
kontaktformular m.m.







Gratis kursus hos SEEEMS eller online via telefon og
skærmdeling

-

2 timer

2 timer

1 time

1 time

1 time

Gratis support

1

Eventuel ekstra tid
afregnes som support.

Anskaffelsespris og løbende omkostninger for selve domænet er ikke inkluderet. Eventuel hjælp med at opsætte korrekt pegning (DNS) i ekstern
DNS-administration er heller ikke inkluderet.
2
Support relateret til e-mail afregnes særskilt, medmindre supporten skyldes problemer i e-mail administration, som SEEEMS er ansvarlig for.
3
Kom-godt-i-gang hjælpen gælder for den første hjemmeside. Hvis der skal sættes flere hjemmesider eller designs op, er der tale om tilkøb.
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LITE CMS

STANDARD CMS

STANDARD CMS
ekskl. hosting

Alle priser i danske kroner ekskl. moms

Markedsføring og indhold
Frit indhold
Fx overskrifter, afsnit, billeder, teaser-bokse, links og
call-to-action knapper







Frit og individuelt spaltelayout på alle sider og for alt
indhold
Kan tilpasses computer, tablets og smartphones







Andre layout-elementer
Fx linjer og luft







Videoer fra YouTube, Vimeo eller eget filarkiv







Roterende bannere/slider
Skiftende billeder med forskellige budskaber







Galleri til billeder og video







Dokumenter til download
Fx PDF-dokumenter og ZIP-filer







Nyheder







Arrangementer







Arrangementskalender

-





Blog med kommentarfunktion







Debatforum

-





Citater og udtalelser/testimonials







Kontakter
Fx liste over medarbejdere, partnere, forhandlere m.m.







Kan vise én position
pr. kort

Kan vise mange
kontakter/adresser på
samme kort

Kan vise mange
kontakter/adresser på
samme kort

Referencer og cases

-





Afstemninger

-





Kontaktformularer
Tilføj forskellige felter og spamkontrol. Angiv, hvilke emails den udfyldte formular skal sendes til.







Avancerede formularer
Fx til brugerregistrering, upload af filer, login m.m.

-





Central søgefunktion, der søger i hele hjemmesidens
indhold







Udskriftsvenlig visning







Intranet og ekstranet

-





Mulighed for at aktivere mange flere indholdskomponenter
Nogle er gratis, andre kræver tilkøb eller egen udvikling
af underskabeloner.

-





Integration til sociale medier
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Google+













Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb







Google Maps

Facebook "Synes godt om"-knap på detailsider for bl.a.
nyheder og arrangementer
Facebook "Del"-knap for hele websitet
MailChimp integration til opsamling af nyhedsbrevtilmeldinger
Favicon (grafik leveres af kunde)
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LITE CMS

STANDARD CMS

STANDARD CMS
ekskl. hosting

Alle priser i danske kroner ekskl. moms

Søgemaskineoptimering (SEO)
Søgevenlige stier (URLer) for sider
Søgevenlige stier genereres automatisk og kan altid
ændres til noget andet manuelt.







Metatags (Title og Description) for sider inklusive
produktsider m.m.
Metatags genereres automatisk og kan altid ændres til
noget andet manuelt.







Styring af overskriftstags (h1-h6) uafhængig af
overskrifternes style







Styring af trusted links







Alternativ tekst til billeder (ALT tekst)







Automatisk genereret XML sitemap til søgemaskiner







Flytning af gamle sidelinks vha. omdirigeringer
301 permant redirect og 302 temporær redirect

-





Adgang til at designe og tilpasse 404-fejlsider

-





Rich snippets på arrangementer, kontakter,
brødkrummesti m.m.







Integration af Google Analytics







Midlertidig lukning af website
Skjules for søgemaskiner og/eller kunder







Adgang til at ændre robots.txt

-





Adgang til selv at tilpasse styles (CSS)

-





Adgang til at redigere og udvikle nye/ekstra
sideskabeloner

-





Adgang til at redigere og udvikle nye/ekstra
underskabeloner til alle indholdselementer
Fx for nyheder, bokse og blog

-





Administration via computer, tablet og smartphone







Redigering af indhold (tilføj, ret, slet) direkte på
hjemmesiden (front-end redigering)







Redigering af indhold (tilføj, ret, slet) i back office







Mulighed for at flytte indhold med drag & drop







Mulighed for at skifte mellem simpel teksteditor og
avanceret richtext-editor (WYSIWYG)







Fleksibelt filarkiv
Til billeder, film, dokumenter m.m.







Dropbox-integration

-

Tilkøb

Tilkøb

Billedbehandling direkte i administrationen







Publicering af al slags indhold afhængig af dato







Publicering af al slags indhold afhængig af bruger

-





Rul tilbage til tidligere versioner af indholdet







Genskab slettet indhold



Inklusive adgang til central
papirkurv

Inklusive adgang til central
papirkurv

Import af CSV-filer. Import og eksport af XML-filer

-





Design

Administration (CMS)
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LITE CMS

STANDARD CMS

STANDARD CMS
ekskl. hosting

Alle priser i danske kroner ekskl. moms

Brugere
-





1
Mulighed for tilkøb
20,- pr. bruger pr. md.

Ubegrænset

Ubegrænset

Antal brugere til hjemmesiden
Fx til B2B-shop, debatforum, intranet eller ekstranet

-

Ubegrænset

Ubegrænset

Mulighed for at oprette og tildele forskellige
brugerroller

-





-

2 timers kursus hos
SEEEMS eller via telefon og
skærmdeling er inkluderet
i prisen.

2 timers kursus hos
SEEEMS eller via telefon og
skærmdeling er inkluderet
i prisen.

Herudover for maks. 4
samtidige kursusdeltagere:
600,- pr. time

Herudover for maks. 4
samtidige kursusdeltagere:
600,- pr. time

1 times support er
inkluderet i prisen.

1 times support er
inkluderet i prisen.

Herefter: 250,- pr.
påbegyndt kvarter

Herefter: 250,- pr.
påbegyndt kvarter

Adgang til brugeradministration
Antal administrative brugere

Support

Kursus

Support

1 times support eller
online kursus via telefon
og skærmdeling er
inkluderet i prisen.
Herefter: 250,- pr.
påbegyndt kvarter

Online manual







Online hjælpevideoer







Teknisk dokumentation til designere og udviklere

-





Flere løsninger deler en
systeminstallation, dvs.
flere kunder deler et fælles
webhotel og database.

Hver løsning ligger på sit
eget webhotel med egen
database.

Selvvalgt hostingpartner







500 MB pr. løsning

8 GB

Afhænger af hosting





Afhænger af hosting

Kan tilkøbes for
20,- pr. md. pr. domæne

SSL-certifikater for flere
domæner kan tilkøbes for
20,- pr. md. pr. domæne.

Afhænger af hosting

Tilkøb

Tilkøb

Afhænger af hosting

Ja, såfremt SSL-certifikat er
tilkøbt



Afhænger af hosting

Spamtjek på e-mail





Afhænger af hosting

Brugerstyret backup og download af backups

-



-

Automatisk daglig backup af alle data





Afhænger af hosting

Redundante forbindelser til Internettet





Afhænger af hosting

Hosting og sikkerhed

Hosting model

Løbende systemopgraderinger
Fejlrettelser og udvikling af ny CMS funktionalitet
Diskplads på hurtig harddisk (fx SSD-drev)
Ubegrænset trafik

For maks. 2 domæner
SSL-certifikat

SSL-certifikat med Extended Validation (EV)
SSL-krypteret administration

4/5

Nørregade 32, DK-6100 Haderslev
Tel. +45 7357 5060, salg@seeems.dk

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Der tages forbehold for prisændringer. De aktuelle vejledende priser for SEEEMS.CMS
offentliggøres på www.seeems.dk.
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