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MMM-Extra-verkkosivusto on kovan luokan sivustopaketti. Se tuo näyttävän ja viimeistellyn 
sivuston lisäksi yrityksen käyttöön toimintaa tehostavia extranet-työkaluja toiminnan 
kehittämiseen,  laskutustietojen keräämiseen ja laskutukseen. Voitte säästää nopeasti sivuston 
hinnan takaisn jo sillä, kun työtunteja tai tarvikkeita ei jää laskuttamatta!

Ssällönhallintatyökalut blogin ja sisällön päivitykseen ovat luonnollisesti käytössä. Näin pystytte 
helposti muuttamaan näkyvää sisältöä itsekin, vaikka päivittäin. Hintaan sisältyy lisäksi järeä YPi-
MMM-ylläpitopalvelu vuodeksi (arvo 357,60 €), jolloin kaikkia brändinne domaineja voidaan 
hallinnoida yhdestä paikasta.

ALV 24% sisältyy hintaan. Lisäksi sovellusten vuosilisenssejä sisältyy n. 150 €:n arvosta 
(sisältyvät jatkossa YPi-MMM-paketin hintaan).

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Kuvaus
Sivustopakettiin sisältyy sekä julkisia sivuja että extranet-osio, jonne on pääsy vain 
käyttäjätunnusten avulla.  Julkisilla sivuilla esitellään yritystä ja sen palveluja yleisölle, ydinviesti 
kohdennettuna kohderyhmälle. Extranet-svuilla on työpäiväkirja laskutustietojen keräämiseen, 
online-laskutusohjelma laskutukseen ja työkirja toiminnan kehittämiseen.  Kirjautumismoduuli ja 
käyttäjätilit mahdollistavat pääsyn extranetiin

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

Julkiset sivut:
✔ Värimaailma yrityksenne visuaalisen ilmeen mukaan
✔ Yrityksenne logo ylätunnisteeseen ja favicon selaimen välilehteen
✔ Sivupohjan perustyyli on valittavissa kymmenistä vaihtoehdoista.
✔ 3-4 julkista pääsivua, esim. etusivu - palvelut - blogi – yhteystiedot. Lisäksi 

tietosuojaseloste linkitettynä esim. alatunnisteeseen.
✔ Teemme ehdotuksia ulkoasusta ja teksteistä, joita voitte kommentoida.
✔ Lisäämme haluamanne kuva- ja tekstisisällön (max. 50 kuvaa) ja otsikoita, ikonimoduuleja

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

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

✔ Tyylikäs Blogi/Uutiset sivu (haluttaessa)
✔ OpenStreetMap tai Google Maps kartta osoittamaan yrityksenne sijainnin
✔ Yhteydenottolomake spam-suojauksella, lomakkeet tiedot lähetetään sähköpostitse.
✔ Erillinen mobiilivalikko matkapuhelinkäyttäjille
✔ Responsiivisuuden perustarkistus (huom! extranet-työkirjojen yhteenvetonäkymät on 

tarkoitettu suuremmilla näytöillä käytettäväksi)
✔ Hakukoneoptimoinnin (SEO) perusasetukset, hakukoneystävälliset (SEF) osoitteet
✔ Uudelleenohjauksia max. 30 kpl sisältyy 
✔ Sivuston kielenä on suomi.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Extranet-sivut
Vain kirjautuneille käyttäjille näkyvät sivut

✔ Kehittämistoimenpiteet-työkirja sisältäen lomakkeen toimenpiteiden syöttämiseen ja 
muokkaukseen sekä yhtenvetosivu kaikista toimenpiteistä

✔ Workmeno-työpäiväkirja työtuntien, tarvikkeiden, matkojen ym. päivittäiseen kirjaamiseen:
✔ Lomake tietojen syöttöön/muokkaukseen ja yhteenvetosivu
✔ Tietorivien suodatus ja lataaminen xls-muodossa esim.laskun liitteeksi
✔ Tietorivien tilojen määrittely värikoodein, esim. laskutettu, ei laskuteta

✔ Laskutusohjelma: 
✔ Nopea ja selkeä käyttää, asiakas saa laskun suoraan sähköpostiinsa
✔ Asennus ja konfigurointi toimintavalmiiksi maksutavalle pankkisiirto/pdf-lasku
✔ Laskulomakkeen muotoilu ja Laskun ja maksumuistutuksen yhteydessä lähetettävien 

sähköposti-ilmoitusten muotoilu.
✔ Vuoden päivityslisenssi (lisenssi sisältyy jatkossa YPi-paketin hintaan)

✔ Extranet-sivuja tarvittava määrä (ei-julkisia, pääsy vain sisäänkirjautumalla): 
Kehittämistoimenpiteet, työpäiväkirja, laskutus.

✔ Opastus extranetin käyttöön.

Pääsynhallinta (extranet)
✔ Sisäänkirjaumismoduuli (käyttäjätunnus – salasana)

✔ Linkki kirjautumislomakkeeseen tai lomake suoraan näkyviin halutulle sivulle
✔ Unohtuneen salasanan automaattinen uusimistoiminto

✔ Yksi 'Johto'-tason käyttäjätili ja kaksi 'Henkilöstö'-tason käyttäjätiliä sisältyy
✔ Pääsy- ja muokkausoikeuksien määrittely sivukohtaisesti (tarvittaessa)

Palvelin ja Sähköpostitilit
✔ 10 Gt SSD-palvelintilaa
✔ Voidaan liittää jopa 21 domainia (Huom! Ylläpitopakettiin sisältyy yhden sivuston ylläpito)
✔ Tarvittavien sähköpostiosoitteiden luonti. 

✔ 1-10 tilin luominen rivujen rakennuksen yhteydessä sisältyy hintaan.
✔ Mahdollisuus luoda jopa 50 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.

✔ Oma tietosuojaselosteenne tai perusmuotoinen muokattava tietosuojaseloste linkitettynä 
esim. alatunnisteeseen. Seloste on muokattavissa blogityökalulla.

✔ Varmuuskopiointisovelluksen Pro-version asennus mahdollistaen ajoitetut varmuuskopiot 
niin haluttaessa (YPi-paketteihin kuuluu vakiopalveluna varmuuskopiointi kuukausittain).

Muut  tiedot ja ehdot
✔ Vuoden ylläpito (Ypi-MMM-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
3-7 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
© 2016-2021 My Marketing Mill - All Rights Reserved  | e-mail: info@mymarketingm  ill.com  
My Marketing Mill on Spin off Mill Ky:n aputoiminimi, y-tunnus 2757171-9. Alv rek.

mailto:info@mymarketingmill.com
mailto:info@mymarketingmill.com
https://spinoffmill.com/


My Marketing Mill 

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 (11->50) 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.
✔ Laskutusohjelmaan liittyvä 'Omat laskuni' -sivu, jossa asiakkaanne voivat 

sisäänkirjautumalla tarkastella omia laskujaan ja maksaa niitä, tehdään lisätyönä.
✔ Tietosuojakomponentin (Privacy Suite) konfigurointi, mm. suostumusten tallennus ja 

tietopyyntöjen hallinta ja automaattinen omien tietojen pyyntö/lähetys sähköpostiin.
✔ Suuremmat editoinnit kuvissa ja teksteissä teemme lisätyönä.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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