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MMM-Oma-verkkosivusto on ratkaisunne, kun tarvitsette juuri nyt yrityksestänne selkeän ja 
tyylikkään esittelyn nettiin. Mutta haluatte myös, että sivustoa voidaan myöhemmin tarvittaessa 
laajentaa  ja voitte itse päättää, miten. Paketti sopii varsinkin alkavan tai pienen yrityksen 
ensimmäiseksi verkkosivustoksi, mutta käy hyvin myös vanhan sivuston uudistamiseen. MMM-
Oma-paketilla saatte pienellä alkuinvestoinnilla hienot kotisivut ja lähes rajattomat 
laajennusmahdollisuudet. Hintaan sisältyy YPi-M-ylläpitopalvelu vuodeksi (arvo 119.40 €).  

Hinta sisältää ALV:n 24%.

Kuvaus
Sivuston ulkoasun työstämiseen on varattu kuusi työtuntia ja pakettiin sisältyy 1-2 julkista 
pääsivua. Sivusto rakennetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvalla Joomla!-julkaisujärjestelmällä,
mikä mahdollistaa monipuoliset laajennusmahdollisuudet tulevaisuudessa, kuten verkkokaupan, 
uutiskirjeen, laskutusohjelman, varauskalenterin jne. Sivusto on responsiivinen eli se mukautuu eri
kokoisiin näyttöihin, niin puhelimella, tabletilla kuin pöytäkoneellakin. 
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Julkiset sivut:
✔ Värimaailma yrityksenne visuaalisen ilmeen mukaan
✔ Yrityksenne logo ylätunnisteeseen ja favicon selaimen välilehteen
✔ Sivupohjan perustyyli on valittavissa kymmenistä vaihtoehdoista.
✔ 1-2 julkista pääsivua, esim. etusivu - yhteystiedot.
✔ Teemme ehdotuksen ulkoasusta ja teksteistä, joita voitte kommentoida.
✔ Lisäämme haluamanne kuva- ja tekstisisällön (max. 10 kuvaa) ja otsikoita, 

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

✔ Yhteydenottolomake spam-suojauksella, lomakkeet tiedot lähetetään sähköpostitse.
✔ Erillinen mobiilivalikko matkapuhelinkäyttäjille
✔ Responsiivisuuden perustarkistus 
✔ Hakukoneoptimoinnin (SEO) perusasetukset, hakukoneystävälliset (SEF) osoitteet
✔ Uudelleenohjauksia max. 10 kpl sisältyy 
✔ Sivuston kielenä on suomi.

Pääsynhallinta 
✔ Vain ylläpidolle, ei asiakasliittymää sivun muokkaukseen

Palvelin ja Sähköpostitilit

✔ 2 Gt SSD-palvelintilaa 
✔ 1 domain 
✔ Tarvittavien sähköpostiosoitteiden luonti 

•  1-2 tilin luominen rivujen rakennuksen yhteydessä sisältyy hintaan.

Tietoturva ja tietosuoja

✔ SSL-suojaus: tieto siirretään salattuna asiakkaan laitteen ja palvelimen välillä.
✔ Järjestelmän tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi kuukausittain
✔ Evästebanneri: Ilmoitus evästeistä uudelle vierailijalle, mahdollisuus estää evästeet 

Käytössä ainoastaan välttämättömät evästeet, ei seuraimia tms.
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Muut  tiedot ja ehdot

✔ Vuoden ylläpito (Ypi-M-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. Luppuerä 2/3 erä 14 pv:n kuluessa siitä, kun 
sivusto on valmis.

Toimitusaika: Sivusto voidaan tehdä jopa noin viikossa tilauksesta. Jos mahdollista, 
suosittelemme kuitenkin varaamaan koko prosessiin  2-4 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

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 noin 40 – 

80 €. 
✔ Lisäsähköpostitilit tai lisää palvelintilaa: Yleensä paras vaihtoehto on päivittää 

ylläpitopaketti suurempaan. Tällöin luomme uudet sähköpostitilit lisätyönä.
✔ Jos haluatte monikielisen sivuston tai sivustonne muulla pääkielellä kuin suomi, ottakaa 

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