FORSYNING|WEB

Webmaster

Kniber det med tiden til at få din hjemmeside vedligeholdt, kan vi
overtage vedligeholdelsen af din hjemmeside.
En opdateret hjemmeside er med til at give dine forbrugere et godt indtryk af dit fjernvarmeværk.
For et fast beløb sørger vi for at holde din hjemmeside opdateret.
Med en Webmasteraftale skal du ikke bruge tid på at opdatere din hjemmeside. Vi sørger eksempelvis
for at:
-

din hjemmeside bliver opdateret med jeres årsregnskaber, nyheder, billeder,
pressemeddelelser m.m.

-

en brugervenlig og intuitiv navigation på siden.

-

beskære billeder til nye medarbejdere m.m.

Send blot tekst og billeder til os pr. mail: hjemmesider@dff-edb.dk, og vi opdaterer din
hjemmeside inden for 2 hverdage – oftest hurtigere.
Aftalen inkluderer ikke tekstforfatning, søgemaskineoptimering og designændringer. Vi forbeholder os
retten til at fakturere opgaver, der ikke kan betegnes som almindelige opdateringer af hjemmesiden.
Vi informerer altid inden påbegyndelse af opgaven, hvorvidt den er inkluderende i webmasteraftalen.
Webmasteraftale pr. år 3.900 kr.
Du er meget velkommen til at kontakte os for en snak på tlf. 7632 1250 eller send en mail på
hjemmesider@dff-edb.dk.

WEBMASTER

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.
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