Preus especials d’actualització web:
Recepció d’instruccions i continguts .......... 10€
Cobrarem 10€ per cada correu electrònic que rebem amb els continguts o amb
instruccions d’actualització. Si ens envieu tots les instruccions i els continguts en un
mateix e-mail, us estalviareu molts diners.
Per poder fer aquests preus tant ajustats, necessitem que el contingut ens arribi el més
agrupat possible.

Suplement per modificar elements animats fets en Flash ............... 10€
Només podrem modificar aquests elements si ens proporcioneu els arxius FLA
originals.

TEXTOS
(informació, menús de text, frases dels banners)
Col·locació de text
Inclou: netejar el codi del tipus d’arxiu que se’ns lliuri,
donar format a títols, destacats i text normal.

0,03€ / paraula editada

Col·locar enllaços a arxius de diferent format

2€ / enllaç

Inclou: programar el vincle, aplicar l’estil corresponent al
text enllaçat i pujar els documents al servidor si son links
interns (pdf, excel, powerpoint, vídeo, so, etc.)
Tractament de documents adjunts
Inclou: modificar documents adjunts d’enllaços interns
en pes o format (pdf, word, excel, powerpoint).

segons dificultat

IMATGES
(fotos, icones, botons, menús gràfics, banners)
Preparar-les per web i col·locar
Incluou ajustar: mida, color i brillantor, compressió, format
d’arxiu, resolució i tipus de color (RGB)
Crear mides addicionals d’aquestes imatges
Inclou crear una miniatura o mida mitjana d’una mateixa foto.

2,5€ / imatge

1€ / imatge

Retocs especials
Retallar algun perfil de la imatge
Afegir Ombres
Reflexos

2,5€ / imatge
1,5€ / imatge
1,5€ / imatge

Aconseguir imatges
Escanejar imatges impreses amb drets gestionats pel client
Descarregar imatges d’internet amb drets gestionats pel client
Buscar i seleccionar per internet i gestionar drets

2€ / imatge
0,5€ / imatge
10€ / imatge

Altres feines especials
Sessió fotogràfica en viu
Foto-muntatges
Elements nous animats en Flash

Segons dificultat
Segons dificultat
Segons dificultat

VÍDEO i SO
Tractament d’arxius de vídeo o so
Inclou: canviar de mida o de compressió si són massa
pesats.

segons duració i format

FORMULARIS (camps, títol dels camps, comportament dels camps, situació dels
camps, incloure’ls a l’acció d’enviament, avisos d’errada)
Afegir camps amb funcionament similar als que ja hi hagi
Per exemple: text lliure, numèric, selector excloent, selector
acumulable, filtres de caràcters, etc.

3€ / per camp

Afegir camps amb funcionament diferent als que ja hi hagi
Per exemple: text lliure, numèric, selector excloent, selector
acumulable, filtres de caràcters, etc.

10€ / per camp

Sistema de pagament:
Una quota mensual:
Passem periòdicament un rebut al vostre banc d'una quantitat acordada prèviament.
Aquesta quota la calculem en funció d'una previsió en la periodicitat i importància dels
canvis.
Cada mes enviarem un llistat de les tasques d'actualització realitzades, indicant el cost
de les mateixes segons la tarifa adjunta. Per ajustar la quota al consum real, es
realitzarà una revisió cada sis mesos.

