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PROJEKTPLAN

Hemsidan företaget.se behöver en uppfräschning av
design och utformning. Detta kommer uppnås med
installation av nytt WordPress-tema, omarbete av
samtliga sidor, framtagning av en grafisk profil m.m.

Hemsidan ska också fyllas på med information om
bl.a. tjänster som ännu inte presenteras på ett bra sätt
på hemsidan. 

Det kommer även att tas fram en grafisk profil för att
matcha företagets nya logotyp.

Efter publicering av den nya hemsidan kommer SEO
att optimeras och marknadsföring genom linkedin
och facebook ad center att påbörjas. 



KRAVSPECIFIKATION

Design
Framtagning av grafisk profil
Justering av typografi
Design av sidor:

"Start"
"Om oss"
"Tjänster"
"Kontakt"
"Hitta hit"
"Portfolio"
"Lediga tjänster"

Omdesign av grafiska element
Justering av responsivitet

Content
Presentation av tjänster

SEO
Grundläggande sökmotoroptimisering



Sprint 1 - 16h

Framtagning av grafisk profil
Sammanställning av nytt content 
Samling av allt underlag som krävs för
arbetet. 
Uppsättning av staging-miljö för
utveckling

Sprint 2 - 80h

Framtagning av designprototyp
Mötesgenomgång av prototyp
Framtagning av punkter för eventuella
justeringar till design, utformning och
content

Sprint 3 - 24h
Vidareutveckling av designprototyp
från genomgång av version 1. 

Sprint 4 - 24h

Avslutande justeringar till första
designutkastet 
Mobilanpassning och responsivitet
Sökmotoroptimisering

Deadline
Godkännande av slutlig design
Publicering av ny hemsida

TIDSPLAN - 8 VECKOR



ALLMÄNNA VILLKOR

Fakturering sker vid start av varje sprint för den tid
som budgeterats för given sprint á 10 dagar netto. 

Sprint 3 är enbart en estimering från ett
genomsnitt av sprintens vanliga utvecklingstid -
ifall större justeringar inte krävs och sprintens hela
tid ej utnyttjas debiteras inte denna tid.         
 Uppstår det ytterligare justeringar efter sprint 3
kommer dessa att estimeras, godkännas och
sedan faktureras för i en extra sprint för de timmar
det tar att implementera. 

Från första fakturans betalning anses de allmänna
villkoren godkända. Muntligt godkännande av de
allmänna villkoren ska också ske vid godkännande
av kravspecifikationen

Vid betalning av slutfaktura övergår ägandet av
designen i fullo till beställaren. 


