Service pakketten 2014
Service pakketten 2014
Small
•
•

Monitoring * ( 1 URL )
0,5 uur ondersteuning

€ 25,- per kwartaal

Medium
•
•
•

Monitoring * ( 1 URL )
Responsetijd (12 uur)
1 uur ondersteuning

€ 75,- per kwartaal

Medium plus
•
•
•
•

Monitoring * ( 2 URLs )
Responsetijd (12 uur)
Jaarlijkse CMS update
2 uur ondersteuning

€ 100,- per kwartaal

Large
•
•
•
•
•

Monitoring * ( 5 URLs )
Responsetijd (8 uur)
Jaarlijkse CMS update
Mailfabriek licentie
3 uur ondersteuning

€ 150,- per kwartaal

De responsetijd wordt gemeten in bedrijfsuren.
Onder ‘ondersteuning’ worden telefonische support en kleine website aanpassingen verstaan

Vindbaarheid pakketten 2014
Basis
•
•
•

Rapport met resultaten
Statistieken analyse
C.a. 1 uur per kwartaal

€ 75,- per kwartaal

Extra
•
•
•
•

Rapport met resultaten
Statistiek analyse
Techniek update
C.a. 2 uur per kwartaal

€ 150,- per kwartaal

Professional
•
•
•
•
•

Rapport met resultaten
Statistiek analyse
Techniek update
Link building
C.a. 3 uur per kwartaal

€ 200,- per kwartaal

Ultra
•
Rapport met resultaten
•
Statistiek analyse
•
Techniek update
•
Content advies
•
Link building
•
C.a. 4 uur per kwartaal
€ 250,- per kwartaal

We adviseren een zoekwoorden onderzoek voordat gestart wordt met de werkzaamheden. Bij het zoekwoorden
onderzoek wordt bepaald welke zoekopdrachten de focus moeten krijgen bij de optimalisatie werkzaamheden.
De eenmalige kosten hiervan bedragen € 75,Bovenstaande pakketten zijn eventueel uit te breiden met maatwerk, dit is geheel afhankelijk van uw wensen.

* Website monitoring
Alle servicecontracten zijn voorzien van actieve website monitoring. Dit houdt in dat onze zelf ontwikkelde
monitoring software ieder uur uw website bezoekt en controleert op veranderingen. Zodra er een verandering
optreedt ten opzichte van de goedgekeurde versie, krijgen wij hier een melding van. Deze melding zal
handmatig gecontroleerd worden door een medewerker van Lined en wanneer nodig nemen we contact met u
op. Door deze handmatige controle worden onverwachtse veranderingen zoals storingen, virussen of hacks
snel opgespoord. Dit is nauwkeuriger dan de standaard website monitoring die door veel hostingproviders
gedaan wordt. Er kijkt dus altijd iemand inhoudelijk mee op uw website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Lined webdevelopment B.V.
Walserij 13 F
2211 SJ Noordwijkerhout
www.lined.nl
info@lined.nl
0252 783199

