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Vážení zákazníci,

naše  firma se  od  svého vzniku  (v  roce  2005)  zabývá  širokým spektrem Internetových 
služeb. Co si lze pod tímto pojmem představit? Prakticky vše související s Internetem, co se přímo i 
nepřímo dotkne koncového uživatele (od stavby serverů zajišťujících zobrazování internetových stránek 
po tvorbu stránek samotných). Mezi námi poskytované služby patří i „webdesign“.

Co je to webdesign?

Slovo webdesign označuje skupinu činností a služeb vedoucích k úspěšnému zhotovení Vaší 
prezentace  (tzv.  www nebo webových stránek)  a k jejímu vystavení  na Internetu.  Pouze návrh a 
zhotovení  samotné  prezentace  nestačí.  Vaše  stránky  potřebují  pro  svůj  „život“  v  Internetu  ješte 
doprovodné služby, jako je např. SEO optimalizace (tj. úprava pro jejich snadné nalezení), registrace ve 
vyhledávacích  katalozích  (stránky  obsahující  seznamy webových  prezentací  s  jejich  adresami  v  síti 
Internet), zapojení do systémů výměny odkazů, statistiky přístupu uživatelů na Vaše stránky a další.

Webdesign neboli tvorba webu

začíná rozhovorem se zákazníkem. Pro zpracování návrhu a nabídky je třeba si nejprve 
ujasnit,  co  zákazník  od  prezentace  očekává,  jaké  si  přeje  vizuální  rozložení  jednotlivých  prvků 
prezentace, volbu jednotlivých funkcí prezentace a její logickou strukturu, finanční a časový plán tvorby 
prezentace a další informace nutné ke zdárnému dokončení projektu. Výsledný vzhled a funkčnost je 
čistě v rukou zákazníka.

Po počátečním rozhovoru je naší firmou zdarma vypracována nabídka obsahující návrhy 
realizace prezentace, z nichž si zákazník vybere a spolupráce pokračuje podepsáním smlouvy o dílo a 
následnou  realizací  nebo  nevybere  (v  tom  případě  naše  spolupráce  končí).  Počáteční  analýza  a 
vypracování nabídky a návrhů provádíme na naše náklady.

Má-li  zákazník  vybrán  návrh,  jenž  se  stane  finálním  vzhledem  celé  prezentace, 
přistupujeme k jeho realizaci.  Při  komunikaci  se zákazníkem je vytvořen a odladěn grafický vzhled, 
navigační a ovládací prvky celé prezentace, aby byl následně předán programátorům ke zhotovení.

Celý proces tvorby své nové webové aplikace nebo internetové prezentace má možnost 
zákazník  sledovat  a  zasahovat  do  něj  (připomínkovat,  požadovat  další  drobné  úpravy,  atd.).  Po 
dokončení je projekt zákazníkem schválen a přesunut do ostrého provozu v síti Internet. Posledním 
krokem jsou závěrečné optimalizace a validace kódu, registrace do vyhledávačů a další doprovodné 
služby, které si zákazník vybral.

Orientační ceny

od 1.000,-- Kč jsme schopni zhotovit jednoduché stránky (vizitka, osobní prezentace...)

od 3.000,-- Kč komplexní statické stránky (tzn. bez administračních rozhraní)

od 5.000,-- Kč dynamické stránky (s možností administrace jednotlivých modulů stránek)

ceny webových aplikací stanovujeme individuálně dle požadavků zákazníka při pohovoru

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 603 167 825 nebo 

pomocí  elektronické  pošty  na  adrese  info@finaltek.com.  Pro  dotazy technického charakteru  volejte 

technické oddělení na čísle +420 731 896 623.

V Praze, dne 1. ledna 2009
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