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PR O PO S TA pa ra DE SE NVO LV I M E NTO de SI T E
NO S CU I D AM O S PAR A VO C Ê
Pl a n o Es me r a l d a Ve r sã o R e spo n si vo

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
R$ 900,00 (Novecentos Reais) ou R$ 700,00 (Setecentos Reais) a Vista
Parcelamento em 2x (duas vezes) sem juros, com primeiro pagamento na assinatura do contrato ou aceitação do mesmo.
Neste Plano o Cliente assina um contrato de Gerenciamento do Site por 1anono valor de R$ 150,00 mensal,podendo
se prorrogado automaticamente e o Cliente ganha 1ano de Hospedagem de Sites ou enquanto durar o contrato
conosco .

1. Método de Desenvolvimento

ESTRUTURAÇÃO
DO PROJETO (DESIGN)

APRESENTAÇÃO
DE PROJETO PILOTO

IMPLEMENTAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA
20 DIAS

Objetivos
Oferecer aos visitantes uma ferramenta preparada para que possa gerar um ambiente com as informações da
empresa no ambiente virtual.

2. Layout Personalizado
Layouts exclusivos que garantem total exclusividade de seu site, com visual moderno e de acordo com a área
de atuação da empresa. Layouts que deixam o site atraente e funcional.

3. Módulo para Site Dinâmico (Compatível com Smartphone e Tablets)*
IMPLANTAÇÃO DO GERENCIADOR DE CONTEÚDO
O gerenciamento do conteúdo envolve uma série de recursos e conhecimento de regras de negócio pré
estabelecidas pela instituição, e todos os módulos desenvolvidos para o gerenciamento do conteúdo terão
integração direta com o layout.
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Para este projeto serão oferecidos os seguintes módulos de gerenciamento:

USUÁRIOS ADMINISTRATIVOS
COM NÍVEIS DE ACESSO

GERENCIAMENTO DE
CONTEÚDO

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS
DE OTIMIZAÇÃO - SEO

FORMULÁRIO DE CONTATO

MENU DE CONFIGURAÇÕES

SISTEMA DE NOTÍCIAS

ÁLBUM DE FOTOS

CATÁLOGOS DE
PRODUTOS/SERVIÇOS

VERSÃO RESPONSIVO

SLIDESHOW

Tecnologia Aplicada
As plataformas do site são construídas utilizando a linguagem

com banco de dados em

Metodologia de trabalho da 002hosting:
Acertamos as condições de pagamento. Iniciamos o trabalho após a confirmação de pagamento.
O cliente envia o material para o site, que consiste em: logotipo, textos, fotos e o briefing. Só iniciamos o
trabalho após a entrega destes materiais.
Após aprovação do layout, iniciamos a montagem do site, e colocamos o site em um endereço de teste para
aprovação ou solicitação de alterações de conteúdo.
Realizamos as alterações necessárias e aguardamos aprovação do cliente.
Uma vez aprovado, colocamos o site on-line em definitivo.

Política de Atualização
O sistema de gerenciamento é simples e funcional, não necessitando de noções sobre as linguagens ou bases
de dados citadas. Após publicado na internet, o site requer atualizações das informações, para que o interesse
pelo mesmo seja sempre renovado. Esta etapa deverá ser realizada por uma pessoa da empresa CONTRATANTE, bem como: Inclusão de produtos/serviços, fotos, imagens, notícias e informações detalhadas de
cada item.
Ficamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir referentes ao projeto.
O Registro Nacional é feito em um órgão Chamado REGISTROBR, e custa R$ 40,00 por ano. A
002hosting registra o seu dominio sem custo e repassa o e-mail de cobrança
Cordialmente, Cleiton da Silva
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