Hjemmeside – tjekliste - 2019
Emne

Indhold

Status

Kontaktoplysninger Kontaktnavn:
om dig eller dit
Adresse:
firma.
Postnummer:
Bynavn:
Land:
Telefon:
Mobil:
Email:
CVR:
EAN:
Firmanavn:
Kontaktpersons fødselsdato dd-mm-åååå:
Bank-info (hvis det skal på hjemmesiden):
Formål:
Hvad skal din
hjemmeside
bruges til?

•
•
•
•
•

Privatperson
Virksomhed
Forening
Offentlig virksomhed
Andet:

Hvem er din
målgruppe – dine
”kunder”?

Hvem henvender du dig til?

Indhold

Har du tekster og billeder til hvert
menupunkt klar?

Hvad vil du
signalere?

Seriøsitet?
Underholdning?

Opdatering og
vedligehold

Hvem opdaterer og vedligeholder?

Domæne

Hvad er hjemmesidens adresse? Det er
vigtigt at du vælger et sigende navn. IKKE
noget med æ ø å eller mellemrum.

Design & layout

Har du bestemte ønsker til opsætningen?
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Antal sider – plads
i Mb

Hvor mange sider eller menupunkter får
du brug for?

Filer til download
eller blanketter

Skal man kunne downloade billeder eller
skemaer?

Logo

Har du et logo der skal på hjemmesiden?

Forside

Har du en forestilling om hvordan forsiden
skal deles op?
Opdeling i ”felter” eller en lang side?
Se mulighederne på
http://webznedkeren.dk/velkomstside
Skal du have email der passer til dit
domæne?
Hvilke mail ønsker du?
?@ditdomæne.dk
Hvilke menupunkter har du brug for?

Mail som hører til
domænet
Menustruktur navigation
Farver

+ 500,- kr.

Farver der gerne må være?
Farver der ikke må være?

Billeder &
billedbehandling

Har du fotos der skal på hjemmesiden?
Er de forberedt med beskæring og
tilpasning af størrelse?

Slideshow

Har du billeder der skal på forsiden i et
slideshow?
Se fx http://www.webznedkeren.dk

+ 300,- kr.

Kalender

Skal der være en kalender til
arrangementer på hjemmesiden?
Se fx
http://www.roskildeflyveklub.dk/kalender

+ 300,- kr.

Nyhedsbreve

Skal du sende Nyhedsbreve ud til dine
”kunder”?

+ 1.000,- kr.
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Blog

Skal du skrive en blog?

Gallerier

Skal du have mange billeder der kan vises
i et galleri?
Se fx
http://www.lilleborgprivat.dk/galleri
Skal der være en kontaktformular?
Se fx
http://www.roskildeflyveklub.dk/kontinge
nter
Skal der være andre formularer?

Kontaktformular

Andre formularer

+ 500,- kr.

Login – lukket
område

Skal der være et lukket område der
kræver login?
Se fx http://roskildeflyveklub.dk/kun-formedlemmer
SEO – søgemaskine- Overvej hvilke søgeord du gerne vil kunne
optimering
findes på.
Tænk over 5-10 nøgleord for hvert
menupunkt du har på hjemmesiden.
Mobilvenlig
Skal din hjemmeside kunne ses på en
Kræver tilkøb ”All
Smartphone?
inclusive” der koster
Responsive web design (RWD)?
480,- kr. pr. år.
Musik - lyd - video

Har du noget særligt der skal på
hjemmesiden?
En video fra YouTube?

Andre funktioner

Er der andet du har tænkt på at din
hjemmeside skal ”kunne”?

Andre
hjemmesider

Har du nogle link til hjemmesider der
kunne være til inspiration?

Andet?

Det vi har glemt:
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