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1. Az admin felület
Ha nem derül ki, hogy lesz-e saját admin/szerkesztői felülete a weboldalnak
és ez benne van-e az árban vagy sem, utólag nagyon ráfizethetsz!
Az admin felület lényege, hogy egy tartalomkezelő (ún.
CMS=content management system) modult biztosít
Neked, ahol az átadás után könnyedén, komolyabb
programozói ismeretek nélkül tudsz menüpontokat
létrehozni, szövegeket, képeket cserélni,
felhasználókat módosítani és még sok mást a
weboldaladon.

Warning: Ha nincs admin, akkor (ha csak nem vagy
HTML programozó) nem tudod majd frissíteni a
tartalmat és a híreket. Ha új kollégát veszel fel vagy új
terméket indítasz a cégnél, akkor minden alkalommal
fizetsz a frissítésekért a webfejlesztőnek. Még akkor is,
ha csak egy betű hiányzik a mondat elején.

2. Demo oldal
A demo oldal a folyamatos visszajelzés és kommunikáció alapja.
Egy komoly cég mindig biztosít demo oldalt a fejlesztés során!
Benne van az ajánlatodban?
Mire jó a demo oldal? Itt tesztelhetőek a funkciók és
élőben nyomon követheted az oldal fejlődését. Itt
látod hogyan fog kinézni a grafika és a tartalom
együttesen a különböző böngészőkben és eszközökön,
és kérhetsz még átalakításokat, finomhangolásokat a
fejlődés során.

Warning: A legnagyobb veszély. Olyan, mint a
cukrászdában, amikor csokitortát kérsz és citromos
fagyit kapsz tölcsér nélkül, mert nem látod hogy mi
készül. Ha nem látod az oldal alakulását, lehet, hogy
már késő lesz a végén szólni egy apróság miatt. Ami a
munka közben 5 perces javítás, a végén több napos
munka is lehet.

3. Karbantartás, tartalomkezelés
Ha nincs időd vagy nem akarsz bajlódni a későbbi frissítésekkel,
tartalomfeltöltéssel, akkor fontos, hogy ebben is partnert találj!
Ez általában egy havidíjas opcionális szolgáltatás, de
nem foglalkozik ezzel minden webfejlesztő cég. Az
egyszemélyes kiscégek szinte soha nem nyújtanak
ilyen szolgáltatást Neked, később váltani, pedig
komplikált lehet.

Warning: Ha nincs ilyen szolgáltatás a webfejlesztő
cégednél, a későbbi hibajavítás, fejlesztések nagyon
nehézkesek lehetnek. Senki nem szeret más által
készített weboldalt kezelni és karbantartani, de ha
mégis, annak borsos ára lesz.
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4. Kapcsolódó szolgáltatások
Tudod, hogy fél év múlva mire lesz szükséged még? Egy vírusvideó, Facebook
kampány, Google hirdetés, fotózás, keresőoptimalizálás vagy egyéb?
Hasznos és költséghatékony, ha egy kézben tartod az
online megjelenést, az arculati tervezést és a
webfejlesztést. Neked kevesebb időráfordítás
elmagyarázni mit szeretnél, a kivitelezőnek nagyobb
tér a kreativitáshoz.

Warning: Ha nincs ilyen szolgáltatás, később
kereshetsz ismét céget, amikor szükséged lesz ezekre.
Az online világban előbb vagy utóbb szükséged lesz
rájuk és akkor kezdheted az ajánlatkérést,
megbeszélést stb. előről.

5. Garancia
Vajon 5 hónap múlva is itt lesznek még és segítenek, ha baj van? Ez talán az
egyik legfontosabb!
A web egy szabad játszótér. Soha nem tudhatod mi
történik az oldaladdal. Külső támadások, belső
támadások, elfelejtett jelszó, elmaradt frissítés és
hirtelen nem működő funkciók. Akármi is legyen,
nagyon sok fejfájást tud okozni, ha nincs garanciád.

Warning: Garancia nélkül ott fogsz állni a problémák
közepette és két opciód lesz: vagy ráfizetsz sok pénzt a
hibajavításért vagy készíttetsz egy új weboldalt egy
másik céggel. Higgy nekünk, egyiket sem szeretnéd…

9%
Nem vállal garanciát

17%

74%

0-3 hónap garancia
3+ honap garancia
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6. Azok a bizonyos határidők
Legyen jó vagy legyen kész időben? Vagy mindkettő?
A határidők fontosak. Informatikában,
webfejlesztésben megesik a pár napos csúszás, nem
lehet mindent pontosan kiszámítani, de ha nincs egy
határidő a kezedben, akkor hónapokig is húzódhat a
fejlesztés.

Warning: Határidők nélkül nem leszel kész soha.

7. Sablonos vagy egyedi
Ha holnapután meglátsz egy ugyanolyan oldalt átszínezve az elég ciki, nem?
A sablonok jó alapot képezhetnek, kiindulási pontnak
és ötletadónak érdemes használni őket. Ha komoly
weboldalt szeretnél, akkor mindig figyelj arra, hogy
egyedi arculatod legyen. A sablon olcsóbb, de gyorsan
elkopik.

Warning: Ha nincs egyedi arculatod, ne várd a
látogatóktól hogy valamire emlékezni fognak az
oldaladból. Ugyanolyan lesz számukra, mint sok másik
az interneten, ami egy sablonnal készült.

8. Reszponzivitás: mobil és tablet
Ha hiszel benne, ha nem, ez ma már alap. Steve Jobs óta nem lehet
kihagyni!
A reszponzivitás azt jelenti, hogy a felhasználó
eszközéhez alkalmazkodó rugalmas webdesign. Ami a
laptopon valamilyen, az átalakul a tableten és a
mobilon is, hogy megkönnyítse a böngészést és emelje
a felhasználói élményt. Ha szereted azt, hogy sokan
sokáig nézik az oldaladat, akkor nevezz be rá.

Warning: Hatalmasat veszítesz azzal, ha kihagyod ezt
a fizetőképes célközönséget. Presztízs- és
pénzveszteségről is beszélek.
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9. Böngésző kompatibilitás
100-ból 50-en már Chrome-ot használnak de még a Firefox is erős.
Warning: Egyszerűen nem fog működni teljes
funkcionalitásával az oldal minden böngészővel, ha ezt
nem veszed figyelembe.

A böngésző kompatibilitás azt jelenti, hogy a
legfontosabb böngészőkben tökéletesen működik a
weboldalad. Az első három (Google Chrome, Firefox és
Internet Explorer) alapkövetelmény, de nem árt a
Safari-ra is odafigyelni az Apple kitörése miatt.
60
50%

50
40
29,6%

30
20

13,5%

10

4,1%

0
IE

Firefox

Chrome

Safari

1,8%
Opera

10. Egyszerűen nem tudod elképzelni, hogy mire gondolnak...
csak nem akarsz szólni, mert ő a szakember... vagy mégsem?
Sokan beleesnek ebbe a hibába. Ha nem érted,
kérdezz addig, amíg meg nem érted. Fontos, hogy
tiszta legyen minden részlet az indulás előtt, nehogy
váratlan meglepetések érjenek.

Warning: Ha erre nem szánsz elég időt, később
duplán visszaüt. Ilyenkor szokott előfordulni például,
hogy a jelentkezés menüpont levelet küld az
ügyfélnek, ahelyett hogy neked küldene, hogy hívd fel
azonnal.
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*A statisztikák a magyar weboldalkészítés, webfejlesztés piacon lévő 47 véletlenszerűen kiválasztott cég ajánlata és azok tartalma alapján készültek.

