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Allereerst wordt er begonnen met het ontwerpproces. Dit houdt in dat er een huisstijl ontwikkeld word of een bestaande
huisstijl klaar gemaakt word om digitaal weergegeven te kunnen worden. Dat grafisch alles ontworpen word en klaar gemaakt
word voor realisatie. Tijdens dit proces zullen wij de klant ook op de hoogte houden en een tussentijds ontwerp ter
goedkeuring neerleggen. Dit is het belangrijkste proces en bepaalt voor 99% de uitstraling van uw site. Hier besteden we dan
e
ook bijzonder veel aandacht aan. Voorafgaand aan de realisatie, volgen er 2 conceptrondes. De klant krijgt een 1 en
e
eventueel een 2 opzet te zien ter goedkeuring.
Indien het ontwerp en de huisstijl door de klant zijn goedgekeurd, gaan we aan de slag met de realisatie. Het omzetten van
het grafische ontwerp, tot een daadwerkelijke internetsite. Tijdens de realisatie worden er diverse css stylescripts geschreven.
Tevens wordt er, indien gewenst, een beheermogelijkheid in gebouwd, zodat er zonder enige kennis van HTML, PHP en CSS de
site qua tekst aangepast kan worden de klant.
Zo'n beheerbare pagina via een zgn. CMS (Control Management System) kan de klant wijzigen door online in te loggen op
zijn/haar site en op de achtergrond elke tekst te wijzigen, zonder het gevaar dat het ontwerp van de site word aangetast. Bij
een statische pagina is die mogelijkheid er niet en gaat het om tekst die niet gewijzigd hoeft te worden. Uiteindelijk zal een
finalronde plaatsvinden. De klant krijgt zijn internetsite werkend te zien. In deze ronde kan er nog het één en ander aangepast
worden indien gewenst.
Tevens heb je de mogelijkheid om een online shop te laten configureren of een fotogalerij te laten installeren. Voor invulling
van zowel de shop als de fotogalerij, is de klant zelf verantwoordelijk. BoxWorks Concepts zet de shop dan helemaal klaar
voor de klant met een eigen beheersysteem erachter waardoor hij/zij de shop kan vullen en een shop administratie kan
runnen. Dit alles online, zodat je op elke gewenste locatie je orders kan binnenhalen en verwerken.
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Ontwerp proces
Realisatie
Beheerbare pagina via CMS
Statische pagina
Online Shop configuratie + backoffice
Fotogalerij configuratie
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199,00
259,00
69,00
59,00
169,00
99,00

Alle genoemde prijzen in deze tarievenlijst, zijn exclusief 21%BTW en gebaseerd op 2 conceptrondes en 1 finalronde.
Eventueel meerwerk wordt berekend op basis van nacalculatie, met als basis het uurtarief a € 59,00 excl. 21%BTW

