
A honlapkészítés lépései
Egyszerűsített, vázlatos munkamenet

 1. Ismerjük meg egymást!
Meg kell ismernünk az Ön cégét, termékeit, szolgáltatásait, cégfilozófiáját, cégarculatát, 
mentalitását. Ez elengedhetetlenül fontos annak érdekében hogy tényleg személyre, cégre 
szabott oldala legyen.

a. weboldal céljának definiálása 
- elektronikus katalógus?
- sales oldal (eladó oldal, amelyik kínálja a portékát?
- új ügyfelek gyüjtése?
- feliratkozók gyűjtése?
- friss aktuális hírek, akciók közlése?
- meglévő arculat webesítése?

2. Üzemeltetés, sruktúra és honlap elemek meghatározása
Itt el kell dönteni az oldal kialakításához nélkülözhetetlen menüpontokat, főmenüket, 
almenüket, navigációt.

a. igényelt domain és hosting szolgáltatások
 - domain regisztráció
 - tárhely biztosítása
 - domain hostolás

b. menüstruktúra kialakítása 
 - kapcsolat
 - szolgáltatások
 - fotogaléria
 - árak
 - termékeink
 - munkatársak
 - stb

c. igényelt szolgáltatások, honlapelemek
- űrlapfeldolgozás
- fórum
- kereső 
- fényképek készítése

d. válassza ki a megfelelő sablont a weboldalához 
- fejléc képei (pl saját kép a hitelességért)
- fejléc szlogenje keresőszava

e. honlap elemek definiálása
- hírlevél
- Facebook, Twitter, közösségi oldalak..
- blog
- vevői vélemények
- Google adwords fiók
- Google analytics fiók
- idegen nyelvű fordítás szükséges-e
- stb



3. Grafikai tervezés

Az első két pont tapasztalatai alapján grafikusaink elkészítik első terveiket amit korlátlan 
számú módosítás után felhasználhatunk az oldal elkészítéséhez.
Ha ez a terv maximálisan megfelel elképzeléseinek akkor továbblépünk a következő pontra, 
ha nem akkor tovább módosítjuk elképzelései szerint.
A 2. és 3. pont felcserélhető, de nem célszerű.

a. sablontervezés
b. Grafikai tervezés
 - gif banner 
 - flash animáció 
 - flash banner

4. Nyers tartalom megírása oldalanként

a. szövegírás
b. lektorálás (lehetőleg más személy végezze) 
c. keresőszavak
b. Kiemelések, bekezdések, felsorolások olvashatóságára különösen figyeljen 

5. A weboldalon megjelenő képek és videók összeválogatása

Fotók:
a. képek összeválogatása
b. átméretezése 
c. retusálása 
d. igény esetén grafikussal képek szerkesztése 
e. Fájl átnevezése az oldal nevével egyezőre cserélése 
f. külön könyvtárba elmentés 

Videók:
a. video átméretezés
b. saját videók szerkesztése 
c. youtube.com vagy más videó megosztón lévő videók kikeresése 

6.  A honlap összeállítása

Ennél a pontnál lesz az elképzeléseiből, a menütervezetből és a grafikából összeálló 
weboldal. Ez már nem csak egy fénykép, hanem ez az Ön új weboldala amin már kattintgatni 
lehet a menüpontok között.

- az elképzelések alapján a honlap felépítése és tartalommal megtöltése

7. Ellenőrzés

- ellenőrzés, hogy minden a helyére került-e?
- kérjen meg "kívülállókat", hogy nézzék meg a honlapját

8. Betanítás

Megtanítjuk a honlapja adminisztrációs felületének kezelésére



9. Mutassuk meg a világnak az új honlapot

Linkgyűjteményekben való regisztráció, hirdetések, online marketing, stb...

- ezt Ön végzi
- Külön megállapodás alapján vállaljuk

10. A honlap rendszeres frissítése

Ajánlott a weboldalt rendszeresen frissíteni, akciókat, híreket,  feltölteni, vagy ha mást nem, 
apróságokat megváltoztatni, mert ezt a keresők szeretik

- ezt Ön végzi
- Külön megállapodás alapján vállaljuk
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