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1. Introducció
Maresmàtica Software es felicita per haver-nos escollit com a possible col·laborador seu a l’hora de
construir el nou web corporatiu de la seva empresa.
En el present manual d’usuari trobarà els passos a seguir per incorporar la informació en el valorador
que es pot descarregar juntament amb el present manual des de la nostra pàgina web.
El present manual i el full de càlcul al que fa referència està subjecte a un acord de llicència i només
podrà ser utilitzat segons els termes de la mateixa. Qualssevol documentació tècnica oferta per
Maresmàtica Software està protegida per copyright i és propietat de Maresmàtica Software. No es pot
copiar cap part d’aquesta publicació sense el permís exprés per escrit de Maresmàtica Software. La
informació continguda en aquest document està subjecta a modificacions sense previ avis.
El pressupost que obtindrà un cop hagi incorporat la informació al valorador es totalment orientatiu.
En el moment de disposar del càlcul del resultat, cal que ens faci arribar el valorador totalment
complimentat a l’adreça de correu info@maresmatica.com, per tal que poguéssim enviar-li un
formulari on hauria d’incorporar el contingut real del web, i poder-li valorar exactament la realització
del web.
Al obrir el full de càlcul cal habilitar les macros, ja que, en cas contrari els botons no estaran operatius.
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2. Dades Empresa
En aquest apartat haurà d’informar les dades de l’empresa, per a poder-nos posar en contacte amb
vostè un cop hàgim rebut el valorador a l’adreça de correu info@maresmatica.com.

3. Disseny del Web
En aquest cas ha de respondre les qüestions exposades a continuació.
Disposa del domini per allotjar el nou Web?

En el cas que hagi de donar d’alta un domini a Internet haurà de informar “S” la resposta associada. Si
ja disposa de un domini a Internet la resposta serà “N”. El domini és el nom que va precedit per les
lletres www. En el cas de Maresmàtica Software el domini és maresmatica.com
Pot administrar el domini per poder allotjar el nou Web?

Es possible que tingui un domini i el pugui administrar entrant en la pagina del proveïdor d’Internet on
el va donar d’alta. En aquest cas la resposta serà “S”. Si no pot administrar el domini en aquest cas
haurà d’informar la resposta amb una “N”, i al document del contingut del Web que haurà d’informar
posteriorment, ens haurà de facilitar tota la informació que disposi de l’actual administrador del seu
Web.
Seleccioni el tipus de domini que desitja donar d’alta o transferir

En aquest cas haurà de marcar amb una “X” la extensió i/o extensions que desitja tenir donades d’alta
a Internet, juntament amb el seu domini, per exemple, pot disposar de www.domini.org,
www.domini.com, www.domini.net, etcètera.
El procés d’alta i /o transferència de domini inclou la creació i registre del domini en Internet amb el
proveïdor corresponent, la modificació dels enllaços corresponents per a que el domini pugui ser
accessible, i la modificació dels corresponents enllaços per a gestionar els comptes de correu
Desitja que Maresmàtica s’ocupi del manteniment?

Maresmàtica Software es dedica a fer el manteniment del Web per a vostè. Per adaptar-nos a les seves
necessitats reals, hem dissenyat tres tipus de manteniment:
 Bàsic: Trimestralment verificarem el posicionament del vostre web, comprovarem el
funcionament del web a nivell intern, fent les modificacions que calgui al respecte.
Mensualment li donarem una empenta a la seva web per a pujar-la entre els buscadors.
 Estàndard: Mensualment verificarem el posicionament del vostre web, comprovarem el
funcionament del web a nivell intern, fent les modificacions que calgui al respecte.
Quinzenalment li donarem una empenta a la seva web per a pujar-la entre els buscadors. En
aquesta modalitat disposarà de suport telefònic.
 Plus: Quinzenalment verificarem el posicionament del vostre web, comprovarem el
funcionament del web a nivell intern, fent les modificacions que calgui al respecte.
Setmanalment li donarem una empenta a la seva web per a pujar-la entre els buscadors. En
aquesta modalitat disposarà de suport telefònic.
Seleccioni la modalitat del manteniment:

En aquest cas ha de seleccionar si desitja fer l’abonament del manteniment de manera mensual, o
anual. En el cas d’escollir la opció mensual, el cost del manteniment haurà de ser abonat al nostre
compte abans del dia 5 de cada mes. En el cas d’escollir el manteniment anual, la quota corresponent li
serà domiciliada al compte especificat en les dades de l’empresa abans del dia 10 del mes corresponent
a l’inici de cada període anual..
També ens haurà d’indicar el tipus de manteniment que desitja, és a dir, el bàsic, l’estàndard o el plus.
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Desitja formació per a gestionar els continguts de la Web?

Maresmàtica Software es dedicarà a construir el seu web, i un cop acabat li pot realitzar la formació
corresponent per a que vostè pugui modificar els seus continguts directament, accedir als correus,
sense necessitar la nostra intervenció. De tota manera, Maresmàtica l’ajudarà sempre que ho necessiti,
tan si disposa d’una opció de manteniment com si no la disposa.
En el cas de no voler la formació, Maresmàtica es pot fer càrrec de la gestió y modificació del seu web.

4. Contingut del Web
En aquest moment ha de respondre les qüestions exposades a continuació sobre el contingut que li vol
proporcionar al seu web.
L’empresa disposa de logo corporatiu?

En cas afirmatiu és convenient que aquest logotip estigui en el web, ja que li identifica com a marca de
l’empresa. En el valorador que li acabem de subministrar, tenim en compte que al logotip no li cal fer
cap mena de canvi, i el podem pujar directament al web. En el moment de tenir-lo a les nostres mans,
valoraríem si cal fer alguna adaptació, i el cost que suposa aquesta, comunicant-li prèviament per a què
pugui decidir qui procés seguim.
Número de comptes de correu electrònic que necessita

De manera gratuïta pot disposar fins a 9 comptes de correu electrònic. Només ha de pensar quans en
necessita. Si precisa més comptes, aquest valorador no li servirà, i haurà de parlar amb un dels nostres
comercials, posis directament en contacte al nostre correu info@maresmatica.com, o truqui’ns al 627
25 39 74, i l’ajudarem amb molt de gust.
Número de pàgines del contingut del Web

De manera gratuïta pot disposar fins a 15 pàgines pel seu web. Habitualment no se’n necessiten més de
cinc: Inici, qui som?, productes, contacte. El web de Maresmàtica actualment només utilitza nou
pàgines. Cada pàgina suposa més feina, i lògicament incrementa el cost de la realització del web.
Número aproximat de paraules en totes les pàgines

Bàsicament, el contingut de les pàgines el formen les paraules. En aquest cas li demanem que ens
proporcioni d’una manera aproximada el total de paraules que formarà el contingut de tots les pàgines
del web en un sol idioma. Aquest número ens permet calcular la magnitud del web que necessita. El
web de Maresmàtica està formada per unes 350 paraules en cadascun dels idiomes en la que està
editada. Al disposar de la documentació que hi ha de consignar al web, coneixerem el nombre exacte
de paraules, i si cal calcular el cost que suposa la variació amb les paraules que ens haurà proporcionat.
Número d’imatges que desitja incorporar al Web

A part de la plantilla que podrem usar en el seu web, pot incorporar imatges i/o fotografies per a
adaptar el fons del web als colors corporatius de la seva organització. Normalment poden ser
necessàries de dues a tres imatges de fons. De la mateixa manera que ens passava amb el logotip, en el
valorador que li acabem de subministrar, tenim en compte que a les imatges i/o fotografies no cal ferles-hi cap mena de canvi, i les podrem pujar directament al web. En el moment de tenir-les a les
nostres mans, valoraríem si cal fer alguna adaptació, i el cost que suposa aquesta, comunicant-li
prèviament per a què pugui decidir qui procés seguim.
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Número d’enllaços que desitja incorporar al Web

Sovint pot ser interessant enllaçar el nostre web a altres webs d’informació. Per altra banda, de cara a
facilitar les coses als visitants de la pàgina pot ser interessant incorporar diferents enllaços a pàgines
concretes. Bé, en aquest apartat indicaríem el nombre d’aquests enllaços.
Número d’altres elements que desitja incorporar al Web

Els gadgets i altres elements, poden fer els webs més atractius, com ara el rellotge català, el temps
meteorològic. D’entrada, però, Maresmàtica Software l’aconsella que no incorpori cap gadget en el seu
Web, fins que no obtingui retorn de la inversió realitzada.
Número d’idiomes que ha de tenir el Web

El web es pot realitzar en diferents idiomes. Bàsicament es tracta de duplicar els continguts del Web, i
fer la traducció corresponent. Cal especificar quants idiomes conformen el web (un, dos o tres).
Desitja que Maresmàtica s’encarregui de la traducció?

Si vol crear un Web amb més d’un idioma, cal traduir el text de tot el contingut. Aquest procés el pot
realitzar vostè, o Maresmàtica Software. Només cal que decideixi qui ha de fer aquest procés.

5. Pressupost
En aquest apartat podrà visualitzar si les dades incorporades son correctes i el total del pressupost
calculat.
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6. Observacions:
El pressupost orientatiu calculat inclou:

- Valoració de les especificacions del document “Contingut Web” que li serà posteriorment enviat per
a que ens el torni complimentat.
- Realització del Web seguint les especificacions del document anterior.
El pressupost orientatiu calculat no inclou:

- El impost corresponent a l’IVA.
- Qualssevol modificació que pugui sorgir a posteriori de l’acceptació del document: “Contingut Web”
que li serà enviat quan hàgim rebut el full de càlcul del pressupost degudament complimentat.
- Les modificacions o tractaments que hàgim de fer en els logotips, fotografies i imatges.
Condicions de pagament:

- El 60 % del projecte serà abonat a l’acceptació del pressupost.
- El 40 % restant serà abonat a la finalització del Web.
- Les quotes dels manteniments mensuals hauran de ser abonades per la seva organització abans del dia
5 de cada mes.
- Les quotes dels manteniments anuals li serà domiciliada al compte especificat en les dades de
l’empresa abans del dia 10 del mes corresponent a l’inici de cada període anual.
El present pressupost no condiciona a l’empresa client a l’acceptació del mateix.
El present pressupost no condiciona a Maresmàtica Software a l’acceptació del compromís de
realització de cap mena de Web.
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