Cenik skrbništva

vse kar potrebujete na enem mestu
Predstavljamo vam skrbniške pakete. Ti so namenjeni vsem obrtnikom, podjetnikom ter
korporacijam, ki si želijo brezskrbne spletne prisotnosti. V sklopu skrbniških paketov vam nudimo
vrsto naprednih storitev, ki vam zagotavljajo nemoteno spletno prisotnost in poslovanje.

gostovanje
spletne strani

vzdrževanje
spletne strani

protispam zašèita

HP Proliant strežniki

grafiène dodelave

osebni pristop
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protivirusna zašèita
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poznavanje
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hiter odzivni èas

Glede na velikost in zahteve vaše spletne predstavitve, se lahko odloèite za enega od sedmih
skrbniških paketov. Na tak naèin se lahko odloèite za paket, ki najbolje odseva vašo spletno
predstavitev, ter si zagotovite optimalno razmerje med stroški in storitvami.

Zaèetni

Obrtniški

Osnovni

Trgovski

Poslovni

Portalski

Korporativni

Strani

1

1

1

1

3

1

5

Prostor

200 MB

500 MB

1.000 MB

2.000 MB

3.000 MB

5.000 MB

8.000 MB

Prenos

1 GB

3 GB

10 GB

50 GB

50 GB

100 GB

200 GB

Ftp

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Da

Mail predali

1

3

5

10

15

5

30

Mailing

Ne

300

1000

5000

5000

20000

20000

Vzdrževanje

1 ura /mesec

2 uri /mesec

3 ure /mesec

4 ur /mesec

5 ur /mesec

6 ur /mesec

8 ur /mesec

5 ur/leto

10 ur/leto

18 ur/leto

24 ur/leto

32 ur/leto

40 ur/leto

60 ur/leto

0 /mesec

0

1 /mesec

1 /mesec

2 /mesec

3

5

Intervencija

/mesec

/mesec

/mesec

Podpora

Mail

Mail

Mail

Telefon

Telefon

Telefon

Telefon

Backup-i

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Popust

0%

3%

5%

7%

10 %

13 %

15 %

Naroènina

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Cena/mesec

€ 29

€ 49

€ 69

€ 109

€ 149

€ 189

€ 269

Izberite vam najprimernejši skrbniški paket:
Zaèetni

Cenovno ugodna rešitev za preprosto spletno predstavitev

Obrtniški

Obrtniki in mali podjetniki z manjšimi zahtevami

Osnovni

Mala in srednja podjetja ki si želijo zanesljivo delovanje in hitro odzivnost

Trgovski

Lastniki spletnih trgovin in podjetja s poudarkom na spletni prodaji

Poslovni

Srednje velika podjetja z veè zaposlenimi ter veè spletnimi mesti

Portalski

Namenjen je spletnim portalom z veliko vzdrževanja in prostora na strežniku

Korporativni Srednja in velika podjetja z velikim številom zaposlenih in velikim številom
spletnih portalov
Cenik velja od 01.07.2012 dalje do preklica oz. spremembe. Vse cene so brez DDV.

Cenik vzdrževanja

spletne strani na vaši infrastrukturi
Vsem strankam, ki želite gostovati vaše spletne strani na lastnih strežnikih, nudimo možnost
sklenitve vzdrževalne pogodbe. To vam omogoèa korišèenje naše skupne platforme za podporo
strankam, brez da bi bili vezani na našo IT infrastrukturo.

odzivni
èas

vzdrževanje
spletne strani

nujna
intervencija

osebni
skrbnik

nadgradnje
myPortal

Tudi èe ne gostujete

Na voljo smo vam

grafiène dodelave

osebni pristop

varnostni popravki

na naši infrastrukturi

tudi izven delovnega

tehniène spremembe

poznavanje

nove funkcionalnosti

bomo vsako vašo

èasa ter med vikendi

vsebinske dopolnitve

tehnologije

bodite med prvimi

zahtevo obravnavali

in prazniki za nujne

varnostne kopije

vedno na voljo

prednostno.

posege in pomoè.

hiter odzivni èas

Glede na število predvidenih meseènih posegov na vaših spletnih straneh, se lahko odloèite za eno
od štirih vzdrževalnih pogodb. Na tak naèin se lahko odloèite za pogodbo, ki bo najbolje
zadovoljila vaše potrebe, ter si zagotovite optimalno razmerje med stroški in storitvami.

Zaèetna pogodba
Vzdrževanje
Intervencija

Osnovna pogodba

Poslovna pogodba

Korporativna pog.

1 ura /mesec

3 ure /mesec

5 ur /mesec

7 ur /mesec

5 ur/leto

10 ur/leto

18 ur/leto

24 ur/leto

0 /mesec

1 /mesec

3 /mesec

4

/mesec

Odzivni èas

48 ur

24 ur

12 ur

6 ur

Nadgradnje MP

Ne

Na zahtevo

Da

Da

Podpora

Mail

Telefon

Telefon

Telefon

Popust

0%

3%

7%

13 %

Naroènina

€0

€0

€0

€0

Cena/mesec

€ 39

€ 79

€ 169

€ 289

Izberite vam najprimernejšo vzdrževalno pogodbo:
Zaèetna

Pomagamo vam pri vzdrževanju vaše enostavne predstavitve

Osnovna

Nudimo vam pomoè pri vzdrževanju vaše podjetniške predstavitve

Poslovna

Zagotovite si hiter odzivni èas in strokovno podporo pri spletnem poslovanju

Korporativna

Zagotavljamo vam najvišje standarde podpore vašim spletnim projektom

Cenik velja od 01.07.2012 dalje do preklica oz. spremembe. Vse cene so brez DDV.

Cenik gostovanja

in elektronskih poštnih predalov
Vse skrbniške pakete je možno na enostaven in ugoden naèin razširiti, tako da zadostijo vsem
vašim potrebam po sodobnem spletnem komuniciranju, storitve gostovanja pa lahko koristijo tudi
stranke brez skrbniških paketov.

Naroènina na storitve gostovanja *

€ 3 / mesec

Gostovanje dodatne spletne strani

€ 10 / mesec

Samostojni VPS strežnik

€ 70 / mesec

Nadomestni MX strežnik za 1 domeno

€ 10 / mesec

elektronska pošta

1GB

5GB

Dodatni (1) e-mail naslov

€ 1,50 / mesec

€ 5 / mesec

Dodatnih pet (5) e-mail naslov

€ 5 / mesec

€ 15 / mesec

Dodatnih deset (10) e-mail naslov

€ 8 / mesec

€ 25 / mesec

Dodatnih dvajset (20) e-mail naslov

€ 14 / mesec

€ 40 / mesec

gostovanje spletnih strani

meseèni zakup

Dodatnih 500MB prostora na strežniku

€ 5 / mesec

Dodatnih 1GB prostora na strežniku

€ 10 / mesec

Dodatnih 5GB prostora na strežniku

€ 15 / mesec

Dodatnih 10 GB prostora na strežniku

€ 25 / mesec

Dodatnih 20 GB prostora na strežniku

€ 40 / mesec

Dodatnih 50 GB prostora na strežniku

€ 80 / mesec

Dodatnih 100 GB prostora na strežniku

€ 130 / mesec

prenos podatkov

meseèni zakup

Dodatni prenos 10GB

€ 10 / mesec

Dodatni prenos 50GB

€ 40 / mesec

Dodatni prenos 200GB

€ 120 / mesec

Dodatni prenos 500GB

€ 210 / mesec

* Naroènina se obraèuna vsem strankam brez skrbniškega paketa
** Ob plaèilu 6 mesecev skrbništva v naprej se prizna 3% popusta
*** Ob plaèilu 12 mesecev skrbništva v naprej se prizna 5% popusta
Cenik velja od 01.07.2012 dalje do preklica oz. spremembe. Vse cene so brez DDV.

Cenik dodatnih storitev

dodatki skrbniškim paketom
Vse skrbniške pakete je možno na enostaven in ugoden naèin razširiti, tako da zadostijo vsem
vašim potrebam po sodobnem spletnem komuniciranju.

obvešèanje po spletni pošti - mailing

KOLIÈINA

CENA/mesec

Mailing paket XS

od 0 do 1.000

€ 10 / mesec

Mailing paket S

1.000 do 5.000

€ 15 / mesec

Mailing paket M

5.000 do 20.000

€ 25 / mesec

Mailing paket L

20.000 do 50.000

€ 40 / mesec

Mailing paket XL

50.000 do 100.000

€ 80 / mesec

Mailing paket XXL

100.000 do 200.000

€ 150 / mesec

Mailing paket XXXL

200.000 do 500.000

€ 300 / mesec

spletna tv
Meseèni zakup video XS

meseèni zakup

€ 40 / mesec

10GB prenosa, 500MB prostora, 10Mbps hitrost

Meseèni zakup video S

€ 80 / mesec

50GB prenosa, 2GB prostora, 50Mbps hitrost

Meseèni zakup video M

€ 150 / mesec

150GB prenosa, 5GB prostora, 100Mbps hitrost

Meseèni zakup video L

€ 300 / mesec

300GB prenosa, 15GB prostora, 250Mbps hitrost

Meseèni zakup video XL

€ 600 / mesec

600GB prenosa, 50GB prostora, 500Mbps hitrost

Dodatni video portal

dodatne urne postavke

€ 20 / mesec

urna postavka

Skrbniška ura ****

€ 35 / ura

Oblikovalska ura

€ 45 / ura

Enostavna programerska ura

€ 45 / ura

Zahtevna programerska ura

€ 55 / ura

Sistemska administracija ura

€ 75 / ura

Intervencijska ura

€ 70 / ura

**** Na voljo samo kupcem s sklenjenim skrbniškim paketom ali vzdrževalno pogodbo
***** Spremembe skrbništva veljajo od naslednjega obraèunskega obdobja
****** V primeru odklopa storitev ( zaradi neporavnanih obveznosti) se stroške ponovnega priklopa storitve zaraèuna v
zneseku 18,00 EUR.
Cenik velja od 01.07.2012 dalje do preklica oz. spremembe. Vse cene so brez DDV.

Cenik SEO

optimizacija za iskalnike
Optimizacija za iskalnike je proces, s katerim vašo spletno stran optimiziramo na naèin, da je iskalnikom
prijaznejša ter prilagojena na doloèene kljuène besede, ki jih izberemo skupaj. Te kljuène besede bo
iskalnik lažje in bolje poiskal, ter jih posledièno višje uvrstil v rezultate iskanja, dolgoroèno pa bo
optimizacija pozitivno vplivala tudi na ostale kljuène besede, ki so povezane z Vašo dejavnostjo.
Posledica optimizacije je veèja ciljana obiskanost vaše spletne strani.
Zahtevajte brezplaèno analizo pozicije vaše strani!

Enostavna

Srednja

Zahtevna

€ 70,- /mesec

€ 110,- /mesec

€ 200,- /mesec

€ 50,- /mesec

€ 75,- /mesec

€ 120,- /mesec

2. stran

€ 20,- /mesec

€ 30,- /mesec

€ 50,- /mesec

3. stran

€ 5,- /mesec

€ 10,- /mesec

€ 20,- /mesec

4. stran+

€ 0,- /mesec

€ 0,- /mesec

€ 0,- /mesec

1.-3. mesto

1. stran

SEO Poroèilo

€ 12,- /mesec
Tedensko poroèilo o poziciji kljuènih besed v 2 iskalnikih ( Google.si in Google.com ) za najveè 10 kljuènih besed

Dodatna pojasnila
Trajanje
pogodbe

Lokalni
iskalniki

Zahtevnost
kljuènih besed

Pogodba za optimzacijo spletnega mesta se sklene za minimalno obdobje 6
mesecev oz. lahko tudi za daljše obdobje v kolikor gre za zelo konkurenèno branžo.

V kolikor izvajamo storitev optimizacije kljuènih besed v tujih Google isalnikih ( vsi
razen .com in .si ) znaša doplaèilo 50% vrednosti rezultata po ceniku.

Zahtevnost kljuènih besed se doloèi na podlagi rezultatov v Google Webmaster Tools
orodju.

* Stranke s skrbniškimi pogodbami so deležne popustov, ki so vezani na njihov skrbniški paket
Cenik velja od 01.07.2012 dalje do preklica oz. spremembe. Vse cene so brez DDV.

Cenik SEM

oglaševanje v spletnih medijih
Oglaševanje poteka na podlagi kljuènih besed, ki so doloèene na ciljan naèin. Tako se oglasi prikazujejo
le potencialnim uporabnikom, ki so že odloèeni za nakup vaše storitve ali izdelka. Število kljuènih besed,
na podlagi katerih se prikazujejo vaši oglasi, ni omejeno, prav tako pa so prikazi oglasov brezplaèni. Pri
kontekstualnem oglaševanju se grafiène pasice (bannerji) ali tekstovni oglasi prikazujejo na vsebinsko
povezanih spletnih straneh oz. na spletnih straneh, za katere ocenimo, da se na njih nahaja vaša ciljna
publika in na katerih je govora o prodajanem artiklu ali storitvi iz vaše ponudbe.
Zahtevajte brezplaèno analizo kljuènih besed!

GOOGLE OGLAŠEVANJE NA KLJUÈ
Google

Google

Google

Google

500

800

1400

2000

Cena/klik

€ 0,59

€ 0,55

€ 0,47

€ 0,45

Klikov

500

800

1.400

2.000

Korišèenje

1 mesec

1 mes. - 2 mes.

1 mes. - 3 mes.

1 mes. - 6 mes.

Cena/mesec

€ 290

€ 440

€ 660

€ 900

Storitve oglaševanja na
Google iskalniku zagotavlja
Adwords certificiran
poslovni partner.

FACEBOOK OGLAŠEVANJE NA KLJUÈ
FaceBook

FaceBook

FaceBook

FaceBook

500

800

1400

2000

Cena/klik

€ 0,46

€ 0,40

€ 0,35

€ 0,33

Klikov

500

800

1.400

2.000

Korišèenje

do 1 mesec

do 1 mes

1 mes. - 2 mes.

1 mes. - 3 mes.

Cena/mesec

€ 230

€ 320

€ 490

€ 660

Ali prikazov

VODENJE SPLETNEGA OGLAŠEVANJA
V kolikor ste zahtevnejši uporabnik in si želite nadzor nad vsakim ogledom in klikom, nimate pa
tehniènega in/ali vsebinskega znanja da bi samostojno oglaševali, imamo primerno ponudbo za vas:

Ÿ nastavitve kampanje (enkratni strošek): 180 eur
Ÿ cena na klik (variabilna/odvisno od meseènih povpraševanj, aktivnosti konkurence)
Ÿ od meseènega zakupa se obraèuna 20% za stroške vodenja kampanje

Cenik velja od 01.07.2012 dalje do preklica oz. spremembe. Vse cene so brez DDV.

