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MMM-Blogi-verkkosivusto tuo näyttävän sivuston lisäksi yrityksen käyttöön työkalut blogin tai 
uutisia-sivun ylläpitoon ja muun sisällön muokkaamiseen, mikä mahdollistaa tehokkaan 
sisältömarkkinoinnin. Pakettiin sisältyy sisäänkirjautumismoduuli ja käyttäjätili sisällön päivittäjälle. 
Hintaan sisältyy YPi-MM-ylläpitopalvelu vuodeksi.

ALV 24% sisältyy hintaan.

Kuvaus
Sivustopakettiin sisältyy 2-3 julkista pääsivua ja lisäksi (haluttaessa) tietosuojaseloste linkitetään 
sivun alatunnisteeseen. Blogin ylläpitäjälle luodaan käyttäjätili, jolle määritellään oikeudet luoda ja 
muokata blogiartikkeleita sekä muokata muuta sisältöä.  

Sivusto rakennetaan dynaamisella Joomla!-julkaisujärjestelmällä täydennettynä huolellisesti 
valituin laajennusosin. Sivustoa voidaan myöhemmin edelleen laajentaa esimerkiksi 
laskutusohjelmalla, verkkokaupalla, uutiskirje-sovelluksella, varauskalenterilla jne. Sivusto on 
responsiivinen eli se mukautuu eri kokoisiin näyttöihin, niin puhelimella, tabletilla kuin 
pöytäkoneellakin.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Julkiset sivut:
✔ Värimaailma yrityksenne visuaalisen ilmeen mukaan
✔ Yrityksenne logo ylätunnisteeseen ja favicon selaimen välilehteen
✔ Sivupohjan perustyyli on valittavissa kymmenistä vaihtoehdoista.
✔ 2-3 julkista pääsivua, esim. etusivu - palvelut - blogi – yhteystiedot. Lisäksi 

tietosuojaseloste linkitettynä esim. alatunnisteeseen.
✔ Oma kategoria blogiartikkeleille
✔ Blogiartikkeleiden julkaisuasetusten määrittely (esim. näytetäänkö kirjoittajan nimi, 

julkaisupäviä, lue lisää -linkki jne.)
✔ Teemme ehdotuksia ulkoasusta ja teksteistä, joita voitte kommentoida.
✔ Lisäämme haluamanne kuva- ja tekstisisällön (max. 20 kuvaa) ja otsikoita, 

ikonimoduuleja yms. Kuvat asiakkaalta; niille voidaan tehdä pientä peruseditointia 
kuten rajausta tai skaalausta.

✔ Avuksi helppoihin omatoimisiin sisältöpäivityksiin asennamme JoomShaperin SP 
Pagebuilder Pro -sivunrakennustyökalun 12 kk lisenssillä (Jatkossa lisenssi sisältyy 
Ypi-MMM-ylläpitoon).

✔ Tyylikäs Blogi/Uutiset sivu
✔ OpenStreetMap kartta osoittamaan yrityksenne sijainnin
✔ Yhteydenottolomake spam-suojauksella, lomakkeet tiedot lähetetään sähköpostitse.
✔ Erillinen mobiilivalikko matkapuhelinkäyttäjille
✔ Responsiivisuuden perustarkistus (
✔ Hakukoneoptimoinnin (SEO) perusasetukset, hakukoneystävälliset (SEF) osoitteet
✔ Uudelleenohjauksia max. 20 kpl sisältyy 
✔ Sivuston kielenä on suomi.

Pääsynhallinta 
✔ Sisäänkirjaumismoduuli (käyttäjätunnus – salasana)

◦ Unohtuneen salasanan automaattinen uusimistoiminto
✔ Yksi ’Editor’-tason käyttäjätili sisällön muokkausoikeuksin.

Palvelin ja Sähköpostitilit
✔ 5 Gt SSD-palvelintilaa
✔ Voidaan liittää jopa 5 domainia (Huom! Ylläpitopakettiin sisältyy yhden sivuston ylläpito)
✔ Tarvittavien sähköpostiosoitteiden luonti. 

• 1-5 tilin luominen rivujen rakennuksen yhteydessä sisältyy hintaan.
• Mahdollisuus luoda jopa 10 sähköpostitiliä

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Tietoturva ja tietosuoja
✔ SSL-suojaus: tieto siirretään salattuna asiakkaan laitteen ja palvelimen välillä.
✔ Evästebanneri: Ilmoitus evästeistä uudelle vierailijalle, mahdollisuus estää evästeet
✔ Lokitapahtumien tallennus. Käyttäjien toimenpiteiden ajankohta on jälkikäteen nähtävissä.
✔ Haluttaessa: Oma tietosuojaselosteenne  linkitettynä alatunnisteeseen. Seloste on 

muokattavissa blogityökalulla.

Muut  tiedot ja ehdot
✔ Vuoden ylläpito (Ypi-MM-paketti) sisältyy hintaan.

✔ Verkko-osoitteen eli domainin rekiasteröinti tai vuosimaksu ei sisälly hintaan. 

✔ Toimivuustakuu edellyttää, että sivusto on meidän ylläpidettävänä, eikä ylläpito-osioon ole
pääsyoikeuksia muilla. Toimintatakuu ei kata mahdollista tietomurtoa (ks. tarkemmin YPi-
pakettien ehdot), mutta varmuuskopion palauttaminen sisältyy Ypi-palveluun.

✔ Mikäli tuki jollekin sivustolla käytettävälle sovellukselle loppuu, pyrimme löytämään 
vastaavan korvaavan sovelluksen. Emme korvaa mahdollisista tietojen siirrosta 
aiheutuvia kuluja.

Maksu ja toimitus
Tilauksen yhteydesssä maksetaan 1/3 osa tilaushinnasta. Maksun saatuamme varaamme 
palvelintilan kotisivuille ja sähköposteille vuodeksi. Toinen 1/3 erä maksetaan, kun sivuston 
perusrakenne on valmis ja viimeinen 1/3 erä 14 pv:n kuluessa siitä, kun sivusto on valmis.

Toimitusaika: Sivusto voidaan tehdään noin kolmessa viikossa tilauksesta. Yleisölle näkyvät sivut
voidaan julkaista tätä nopeamminkin. Jos mahdollista, suosittelemme varaamaan koko prosessiin
3-5 viikkoa. Näin ehdimme käydä läpi eri vaihtoehtoja tavoitteidenne mukaisen sivuston 
rakentamiseksi.

Tilaus tämän tuotekortin kautta (https//mymarketingmill.com/mill-shop) tai sähköpostitse: 
info@mymarketingmill.com

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Lisäpalvelut
Seuraavat ominaisuudet ja palvelut voidaan ottaa käyttöön erikseen sovittavana ja 
laskutettavana lisätyönä:

✔ Yrityksenne domain ja sähköpostitilien siirto käyttämällemme palveluntarjoajalle. 
• Laskutamme työn ajanmenekin mukaan. Tavanomainen siirtokustannus on 40 € (2021), 

mutta jos sähköpstitilejä on paljon, kustannus voi nousta.
✔ Lisäsähköpostitilit (6->10) luodaan lisätyönä, samoin mahdollinen tilien poisto/deaktivointi tai 

salasanan resetointi.
✔ Jos haluatte monikielisen sivuston tai sivustonne muulla pääkielellä kuin suomi, ottakaa 

yhteyttä, niin teemme tarjouksen.
✔ Suuremmat editoinnit kuvissa ja teksteissä teemme lisätyönä.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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