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WebPlébánia ismertetı
A szoftver elınyei
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A WebPlébánia egy egyedi fejlesztéső tartalomkezelı rendszer, melynek segítségével
modern dinamikus honlapot (webalkalmazást) hozunk létre plébániák, keresztény
közösségek részére. Tesztelhetı honlap: http://webplebania.pepitaweb.hu
A különbözı funkcióknak köszönhetıen (fórum, hírek hozzászólással stb.) az
ismeretterjesztésen, az információk megosztásán túl közösségépítı hatása is van az
általunk készített honlapoknak. Nagyon jó lehetıséget kínál a fiatalok megszólítására,
a generációk közötti párbeszédre és a hívek aktivizálására.
A honlapok létrehozását jóval a piaci ár alatt végezzük el annak köszönhetıen, hogy
egy jól felépített alaprendszerrıl van szó, amivel több hasonló honlap készíthetı.
A tárhely és a domain név ingyenes lehet, amennyiben a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia szolgáltatását választják.
Az átgondolt és kipróbált szoftver a legtöbb közösségnél változtatás nélkül
alkalmazható, így a Megrendelınek nem kell azzal kínlódnia, hogy kitalálja, milyen
legyen a honlapja. Ez – különösen azok számára, akik még nem készíttettek honlapot nagyon nehéz feladat, akár csalódást és anyagi veszteséget is okozhat. Mi nem árulunk
zsákbamacskát, a teszthonlap megmutatja, milyen webalkalmazásra számíthat a
Megrenedelı. Mindezzel együtt az Ön honlapja természetesen egyedi igényeihez
igazítható.
Az adminisztrációs funkcióknak köszönhetıen a dinamikus tartalmakat a Megrendelı
önállóan és könnyen feltöltheti (például hírek), ezért nem kell további rendszeres
költségekkel számolnia.
A webalkalmazás lehetıséget nyújt biztonsági mentés egyszerő készítésére is, amely
egy dinamikus honlapnál különösen fontos.
A fejlesztés oroszlánrésze megelızte a megrendelést, így a honlap rövid idı alatt
elkészül.
Igényesek vagyunk a saját munkánkra, ezért ez a szoftver is magas szakmai
színvonalat képvisel. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy oldalaink gyorsan
letölthetıek és egyszerően használhatóak legyenek, továbbá ügyeltünk a különbözı
böngészı programokkal való kompatibilitásra és a keresıoptimalizálásra is.
Természetesen a biztonsági szempontokra is nagy figyelmet fordítunk.
A rendszer része a rendkívül sokszínő mobil eszközökhöz javasolt nézet is, ami egy
igényes, felhasználóbarát honlapnál ma már elengedhetetlen.

Alapcsomag és egyedi igények
Az alábbiakban összefoglaljuk az Alapcsomag tartalmát. Amennyiben igényli, – külön díjazás
ellenében – egyedi elképzeléseit, igényeit is megvalósítjuk!
•

•

A WebPlébánia tartalomkezelıvel a Megrendelı részére létrehozunk egy új honlapot,
mely a referencia honlap összes funkcióját tartalmazza. A „testre szabott” megjelenés
érdekében a design egyes elemeit (bal felsı fejléckép, a honlap betőtípusa stb.) a
Megrendelı igényeinek megfelelıen alakítjuk ki.
A Megrendelı által biztosított anyagból elkészítjük a Templomunk oldalt (max. 3000
karakter és 4 db kép), és ha még nincs, akkor egy Google térképet is.
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A honlap telepítése után aktiváljuk a plébános regisztrációját, aki kezeli a további
regisztrációkat, továbbá különbözı tartalmakat (hírek, hirdetések stb.) tölt fel. Ezeket
a feladatokat a plébános megoszthatja másokkal is. Mindehhez felhasználóbarát
tartalomkezelı- és adminisztrációs felületek, illetve használati útmutatók állnak
rendelkezésre. Egyedi igény esetén adminisztrátori képzést tartunk.
Külön díjazás nélkül vállaljuk a tárhely és domain név ügyintézését (általunk javasolt
szolgáltatóknál).
Az alapcsomag ára nem utolsó sorban tartalmazza a honlap regisztrálását a Google
rendszerében, ami hozzájárul a keresések eredményességéhez.

Változtatható (design) elemek
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Bal felsı fejléckép (például a templomról). A Megrendelıhöz szorosan kapcsolódó
egyedi kép, minden honlapnál más.
Fejléc háttérképe (egy adott szín vagy színátmenet, amit a kereszt színe és a honlap
alap háttérszíne „ad ki”).
A kereszthez tartozó ív elhagyható.
A plébánia neve és postacíme természetesen egyediek, és ezek színei a fejlécben
változtathatóak.
Alap háttérszín.
A kereszt színe, mely az oldalakat régiókra osztja.
Lábléc színei (háttér és keret).
Négyféle kész menügomb közül lehet választani, illetve adhat sajátot is. Utóbbi
esetben alap és aktív verziót is készítsen! A szükséges méreteket természetesen
megadjuk.
A honlap betőtípusa.

Munkamenet
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Rövid egyeztetés a Megrendelı igényeirıl.
Aláírt megrendelılap és szerzıdés megérkezte után elindítjuk a tárhely és domain név
ügyintézését. Technikai okokból a tárhely ügyintézıje (webmestere) a Fejlesztı.
Az összes szükséges adat és anyag megérkezése után kezdjük el a honlap elkészítését.
Az elkészült honlapot telepítjük a szerverre.
A honlapot regisztráljuk a Google rendszerében.
A munkadíj kifizetését a honlap telepítését követı 7 napon belül kérjük.
A plébános regisztrál a telepítést követıen, ezután a webfejlesztı engedélyezi
(aktiválja) a felhasználói fiókját, illetve jogosultságokat (plébánosi stb.) ad számára. A
plébános ettıl kezdve már a webfejlesztı nélkül, önállóan tudja a honlappal
kapcsolatos teendıket ellátni.
Néhány napig figyeljük a honlap mőködését.
Természetesen bármilyen késıbb felmerülı igényre, továbbfejlesztésre is nyitottak
vagyunk.
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