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Proposta de funcionament web "Grup Empresa"
Inclou varies eines de gestió, edició de l'Staff, publicar noticies, creació i enviament
de butlletí electrònic als contactes, intranet empresa. Gestió de registre d'altes de
clients.

No s'inclou apartat “catàleg” articles, productes o serveis, etc. Si la seva empresa
necessita aquest apartat, sol·liciti el nostre pressuposo nº 0026 "Comercial Multiproductes".
Els costos serien de 2.380 €
Aquest desenvolupament està pensat per a una empresa amb varies delegacions, la dificultat
és que a vegades, ha d'intervenir massa gent, però l’avantatge és que es pot costejar entre les
delegacions.
EL MANTENIMENT serà un tema de capital importància. Com és molt interactiva, una vegada
acabat el desenvolupament hauria d'estipular-se un cost pel manteniment de la WEB SITE.
Tindria les següents característiques:
1. PÀGINA D'INICI
Pàgina amb finestra Flash, molt senzill, fàcil de descarregar.
En aquesta pàgina inclouríem especialment el telèfon (destacat), email, adreça i també
inclouríem varies FOTOS de l'empresa. Aquesta pàgina tindria 4 enllaços principals:


QUATRE enllaços, a delegacions, per exemple, Barcelona, Madrid, etc.

 QUATRE enllaços, a temes de comunicació que compartirien els clients, personal
o membres del grup, delegacions:


Vendes (departament comercial)



Aconsegueix el teu premi (donaria pas a un formulari)



Novetats del Grup (tipus cartellera) a comentar password, gestor continguts



Treballar en el grup. (o un altre tema a escollir)



TRES enllaços més que serien:



Tipus FLASH, amb música i molt moviment (per a donar imatge)



Fòrum, on els clients, membres etc. podran deixar missatges.



Links recomanats

2. PÀGINA HISTÒRIA, QUI SOM, CONTACTAR
Inclouria fotos de l'activitat de l'empresa, així com les dades de l'empresa, per a poder
contactar, com poden ser, responsable de compres, vendes, gerència, etc. Aquesta
pàgina serà molt intuïtiva. Es relataria la història i a més particularitats de l'establiment o
Pyme.
Aquesta pàgina tindria els següents enllaços: Famílies d'articles o serveis, Mapa de
situació o on estem.
3. STAFF O EQUIP HUMÀ
PROGRAMACIÓ EN PHP o ASP (amb gestor de continguts, autoeditable)
Autoedició de l'Staff, per departaments, currículums del personal, càrrec del empleat. El
webmaster accedeix al panell de control per a editar els continguts.
4. LINKS, NOTÍCIES I NEWSLETTERS

PROGRAMACIÓ EN PHP o ASP (amb gestor de continguts, autoeditable)
Entrant en la zona d'edició, el web master podrà publicar noticies i enviar un butlletí
electrònic a una base de dades de contactes.
5. PÀGINA DE MAPA O ON ESTEM
Es confeccionarà un mapa, mostrant la ubicació dels diferents centres de treball, segons
desitgi el client (a nivell, ciutat, regió, etc.)
6. GESTIÓ D'ALTES DE REGISTRE DE CLIENT
PROGRAMACIÓ EN PHP o ASP (amb gestor de continguts, autoeditable)
Els clients o usuaris, tenen la possibilitat d'enregistrar-se. El webmaster porta el
manteniment des del panell de control.
7. INTRANET EMPRESA
El personal de l'empresa, disposarà d'una intranet bàsica "online" per a treballar en grup.
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