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Weboldalkészítéshez szükséges
anyagok leadásának formája
Jelen leírás összefoglalja, hogy a weboldalkészítés során milyen formában szükséges leadni a
tartalmi és képi anyagokat ahhoz, hogy azok egyértelműek és - külön díjazás nélkül felhasználhatóak legyenek.
A weboldalkészítéshez szükséges anyagok leadási határideje 60 nap [Lásd: Ászf 1.5].
Szöveges tartalmi anyagokra vonatkozó kritériumok:
Az egyes al oldalhoz tartozó tartalom neve utaljon az al oldalra (pl:
elerhetosegek.doc, kapcsolat.doc, fooldal.doc)
Minden al oldalhoz tartozó tartalom maximum 2 A/4-es oldalnyi terjedelmű lehet
Minden tartalmi anyag legyen szövegszerkesztővel elkészített és szerkeszthető,
(.doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx kiterjesztésű)
Szöveges tartalomban maximum 2 db kép legyen beágyazva
A tartalmi anyagok átadása digitális formában (e-mail vagy külső adathordozó)
szükségesek

Képi anyagokra vonatkozó kritériumok:
A képek felbontása max. 1500px*1000px legyen, mérete maximum 1.5MB
A képi vagy forrásfájlok kiterjesztése az alábbiak lehetnek (jpg, jpeg, png, psd, ai)
A képek neveinél csak az angol abc betűit, számokat és ’_’(aláhúzás), ’-’(kötőjel)
karaktert használjon, ne legyen benne ékezetes betű vagy szóköz vagy ’.’ pont. A
kép neve utaljon arra, ami a képen szerepel. (pl.: ablak_csere.png)
A Babilon Web Solutions Kft. a tartalomfeltöltés során minden al oldalhoz
maximum 2 db képet szerkeszt be
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A Babilon Web Solutions Kft. a Galéria modul esetén maximum 10 db képet tölt
fel és állítja be a beszédes nevét, azt a nevet ami rámutatáskor megjelenik (ez a
keresőoptimalizáltság miatt fontos)
A képek beszédes neveit Galéria modul esetén egy külön dokumentumban foglalja
össze. A beszédes neveket célszerű a keresőoptimalizálás miatt olyan formában
meghatározni, amely a termékre, nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak (pl:
ablak_csere.jpg esetén Ablak Csere garanciával, határidőre)
A képi anyagok átadása digitális formában (e-mail vagy külső adathordozó)
szükségesek
A web oldalkészítési szerződés a következő feladatokra nem terjed ki:
Tartalmak formázása, igazítása
Tartalmak átfogalmazása, helyesírási hibák javítása
Képi anyagok külső weboldalról való letöltése
Képi anyagok átméretezése, átnevezése
Tartalmi anyagok külső weboldalról való letöltése
Tartalom feltöltése, amennyiben a terjedelme szöveges anyag esetén meghaladják
az menüpontokként 2db A/4-es oldalnyi méretet
Amennyiben az anyagok digitális formában (e-mailben vagy adathordozón) nem lehetséges,
úgy Ftp használatával a Babilon Web Solutions tárhelyére való közvetlen feltöltés is
engedélyezett. Ennek módja a weboldal Gy.i.k menüpontjában van részletezve:
http://honlapfejleszto.hu/gyik.

A szolgáltatási díjon felüli feladatok elvégzése külön megrendelés részét képezi, melynek
óradíja 8.000Ft+ áfa.

