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Ny hjemmeside?
Kontakt os
for yderligere
information
Tlf. 7632 1250
hjemmesider@dff-edb.dk

DFF|EDB er en IT-virksomhed, som siden 1985 har specialiseret sig i at udvikle
administrative systemer og levere serviceydelser specifikt til forsyningsbranchen.
•

Vi udvikler og leverer løsninger, der sikrer rationel drift og administration.

•

Vores løsninger sikrer en god forbrugerservice.

•

Vores abonnementsordninger sikrer ubegrænset support og vedligeholdte
IT-systemer.

•

Vi holder vores kunder opdaterede med viden omkring systemerne.

•

Ambitiøs udvikling holder kunderne ajour med de teknologiske muligheder.

•

Engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen.

Vi har over 260 fjernvarmeværker og Dansk Fjernvarme som andelshavere. Alle
værker er velkomne som kunder, og som andelshaver får du også direkte indflydelse
på udviklingen af vores IT-løsninger.

DFF|EDB a.m.b.a.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding
Tlf. 7632 1250
info@dff-edb.dk . www.dff-edb.dk

Gør informationen let tilgængelig
for dine kunder med en hjemmeside
fra DFF|EDB
Vi har en nøglefærdig hjemmesideløsning!

FORSYNING|WEB

Dette kan vi tilbyde dig!

Brugervenlighed, enkelhed
og fleksibilitet

•

Brugervenligt system

•

Redigering af indhold hurtigt og
nemt

Til udviklingen af vores hjemmesider har
vi anvendt Umbraco, som er et
anerkendt dansk CMS system med
fokus på brugervenlighed og fleksibilitet.

•

Responsivt design

•

Statistik fra Google Analytics

•

Tydelig driftsstatus fra værket

•

Formularer der kan bruges til flere
formål

•

Billedgalleri

•

Nem visning af filer

•

Fremdatering af nyheder

•

Bestyrelseslogin

Kontakt os
for yderligere
information
Tlf. 7632 1250
hjemmesider@dff-edb.dk

Samtidig får du ubegrænset telefon/fjernsupport på programmet.

Brugergrænsefladen er enkel og intuitiv.
Det, du ser i editoren, er også det, du
ser, når du udgiver indholdet på din
hjemmeside.
Indholdsredigering er både nem og
overskueligt. Umbraco er opbygget på
en måde, du kender fra f.eks. Word. Hvis
du føler dig hjemme i et tekstbehandlingsprogram, kan du derfor også nemt
bruge Umbraco.
Du har overblik over de sider, du kan
redigere, og den enkelte side er opdelt i
en række felter til f.eks. tekst og billede.
Du kan dermed ændre tekster og tilføje
nye billeder på få minutter.
Systemet er webbaseret, så du kan
arbejde på din hjemmeside, uanset hvor
du befinder dig - så længe der blot er
adgang til internettet.

Du kan vælge mellem 2 løsninger:
Løsning 1: Vi fremsender skabelon og
I sørger selv for at lægge indhold på.
Løsningen er inklusiv et formiddagskursus for 1 person.
12.440,00
Løsning 2: I kan også vælge, at vi flytter tekst,
billeder og filer fra jeres evt. nuværende
hjemmeside og gør den nye hjemmeside klar
til jer. Løsningen er inklusiv et formiddagskursus for 1 person.
23.360,00
Der betales et årligt abonnement, som
dækker webhotel, support og hosting.
5.000,00
Webmaster aftale: Vi kan også tilbyde at
overtage hele vedligeholdelsen af jeres
hjemmeside.
3.900,00
Se mere på vores hjemmeside omkring
Webmasteraftalen og priserne.
Konsulentydelse pr. time 1.150,00

*

Se produktbeskrivelse, gældende priser samt
salgs- og leveringsbetingelser på:

Vi står klar til at hjælpe dig, alt det vi
kan, så overgangen til den nye hjemmeside bliver overkommelig og let at gå til.

www.dff-edb.dk

www.dff-edb.dk.
* For andelshavere

Priserne er gældende fra 1. juni 2017 indtil 31. maj 2018

