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Sissejuhatus

Projekti eesmärk Projekti skoop TeostusProjekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua hästi toimiv, 
lihtsasti kasutatav ja kerge disainiga 
veebileht, millel on defineeritud 
eesmärgid ja on kohalduv ekraanidele. 

Lehel peab olema toimiv kliendikeskkond 
kursuste ostmiseks ja läbimiseks. 
Planeeritud „step-by-step“ kursuste navi 
(teksti, audio ülesanded), kus kasutaja 
näeb kursuse läbimise edusamme. 

Leht peab olema helge ja kutsuma 
lugema, peavad olema kuvatud 
terapeudid ja koolitused/kursused, mida 
pakutakse. 

Lisaks tulevad lehele järgmised 
integratsioonid: 
• Maksekeskuse integratsioon 
• Chat integratsioon

Projekti stardiks on planeeritud Workshop. 
Workshopi eesmärk on luua koos vajalik 
dokumentatsioon, leppida kokku MVP'ks. 
Workshopi põhjal täpsustame vajadusel 
hinnapakkumist. 
MVP - Minimum Viable Product 

Käesolev pakkumine sisaldab järgmisi 
vaateid: 
• Esileht (päis/jalus) 
• Kontaktileht (kontaktivorm, maps, töötajad) 
• Sisuleht (tekstid, galerii, tabelid) 
• Uudised/Blogi vaated (erinevad kategooriad) 
• Terapeudid 
• Kursuste listing 
• Koolitused 
• 404, küpsiste teavitusriba  
• Login: 

• Kursuse detailvaade, ülesanded, navigatsioon 
• Minu konto (maksete ajalugu, kasutaja andmed) 
• Teavituste keskus 
• My Account + ostukorvi vaated

Kasutame platvormi WordPress ja 
WooCommerce. Leht on responsiivne, 
samuti tehniliselt otsirobotite sõbralik. 
Vaikimisi on tagatud mitmekeelsuse tugi. 

Kodeerimise lõppfaasis teeme 1,5h 
pikkuse koolituse OKIA ruumides tellija 
sisuhaldajale (1-2 inimest). 

Kui skoop muutub oluliselt pakutust, siis 
vaatame mahuhinnangud koos üle. 

Meie töö ei sisalda sisu tootmist ega 
suuremahulist sisestamist, aga mõtleme 
kaasa ja anname juhtlõngu.



UX ja disainitöö eeldatavad mahud

Tunnid: Tunni hind: Kokku:

Workshop - MVP, Research, koosolekud 10 €60,00 €600,00
UX ja disainitöö:
UX disain ja analüüs 20 €60,00 €1200,00
Veebi CVI (font, värvid, stiilid) 8 €60,00 €480,00
Esileht (päis/jalus) 10 €60,00 €600,00

Kontaktileht (kontaktivorm, maps, töötajad) 6 €60,00 €360,00
Sisuleht (tekstid, galerii, tabelid) 4 €60,00 €240,00
Uudised/Blogi vaated (erinevad kategooriad) 6 €60,00 €360,00

Terapeudid 4 €60,00 €240,00
Kursuste listing 6 €60,00 €360,00
Koolitused 6 €60,00 €360,00
404, küpsiste teavitusriba 2 €60,00 €120,00
Login:

      Kursuse detailvaade, ülesanded, navi 14 €60,00 €840,00
      Minu konto (maksete ajalugu, kasutaja andmed) 12 €60,00 €720,00

      Teavituste keskus 6 €60,00 €360,00

      My Account + ostukorvi vaated 10 €60,00 €600,00
Illustratsioonid* €60,00 €0,00
Tööfailide vormistamine ja üleandmine arendajale 4 €60,00 €240,00
Projektijuhtimine 30 €60,00 €1800,00

Kokku: 158 €9480,00

Hinnapakkumine kehtib 7 päeva.
Tegemist on eeldatava maksumusega. Tegelik maksumus kujuneb reaalselt 
projekti peale kulunud tundidest. 

Töid alustame peale koostöölepingu sõlmimist. Arveldus toimub jooksva kuu 
lõpus vastavalt kuu jooksul teostatud tööde mahule või etapi valmides. 

Töö käigus lisanduvad täiendused kalkuleerime täiendava hinnapakkumisena. 
Pakkumine ei sisalda sisuloomet, fotosid ega sisu sisestamist (sisestamine 
võimalik tunnipõhise teenusena). 

Disainitööd antakse tellijale üle InVisioni platvormil (https://
www.invisionapp.com/).

9 480 €
Disainitööde kogumaksumus (lisandub käibemaks)

*Vajadusel, selgub tööde käigus - 1 illustratsiooni tegemine võtab disaineril indikatiivselt 1h

https://www.invisionapp.com/
https://www.invisionapp.com/


Arendustööde eeldatavad mahud

Tehniline teostus Tunnid
:

Tunni hind: Kokku:

Projekti ettevalmistus, keskkonna ülesseadmine 18 €60,00 €1080,00

Esileht (header/footer) 16 €60,00 €960,00
Kontaktileht (kontaktivorm, maps, töötajad) 6 €60,00 €360,00

Sisuleht (tekstid, galerii, tabelid) 8 €60,00 €480,00

Uudised/Blogi vaated (erinevad kategooriad) 10 €60,00 €600,00
Terapeudid 6 €60,00 €360,00

Kursuste listing 10 €60,00 €600,00

Koolitused 4 €60,00 €240,00

404, cookie 4 €60,00 €240,00

Login:

      Kursuse detailvaade, ülesanded, navi 12 €60,00 €720,00

      Minu konto (maksete ajalugu, kasutaja profiil) 6 €60,00 €360,00

      Teavituste keskus 6 €60,00 €360,00

      My Account + ostukorvi vaated 6 €60,00 €360,00

Maksekeskuse integratsioon 4 €60,00 €240,00

Chat integratsioon 2 €60,00 €120,00

Animatsioonid* €60,00 €0,00

Live tõstmine ja testimine 10 €60,00 €600,00

Projektijuhtimine ja koolitus 30 €60,00 €1800,00

Kokku: 158 €9480,00

Hinnapakkumine kehtib 7 päeva.

9 480 €
Arendustööde kogumaksumus (lisandub käibemaks)

Arendustööde maksumus vaadatakse üle 
peale disaini kinnitamist!

Tegemist on eeldatava maksumusega. Tegelik maksumus kujuneb reaalselt 
projekti peale kulunud tundidest. 

Töid alustame peale koostöölepingu sõlmimist. Arveldus toimub jooksva kuu 
lõpus vastavalt kuu jooksul teostatud tööde mahule või etapi valmides. 

Töö käigus lisanduvad täiendused kalkuleerime täiendava hinnapakkumisena. 
Pakkumine ei sisalda sisuloomet, fotosid ega sisu sisestamist (sisestamine 
võimalik tunnipõhise teenusena).

*Vajadusel, selgub tööde käigus

18 960 €

Projekti eeltatav kogumaksumus  
(lisandub käibemaks)



Toetatud veebitehnoloogiad
Mobiilsete veebisirvijate käitumine erineb tavapärasest. Seetõttu rakendatatakse osa funktsionaalsust teistiti, tagamaks võimalikult mugavat ning 
seadmekeskset kasutajakogemust.

Opsüsteemid Chrome Firefox Safari Android Browser Microsoft Edge

Android Toetatud! Toetatud! - Toetatud! (Android 6.0+) -

iOS Toetatud! Toetatud! Toetatud! - -

Oma töödes rakendame kõige uuemaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil luua lihtsaid ning unikaalseid kasutajakogemusi, mis on kõigile üheti mõistetavad. Eeldame, et kasutaja kasutab 
piisavalt uuenenud veebilehitsejat, mis vastaks tänapäeva standarditele. Veebilehitsejate nimekiri vastab Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) poolt soovitatud veebilehitsejatele. Eeldatakse, et 
kasutaja kasutab viimaste turvapaikadega varustatud versiooni, vaikimisi on toetatud ka kaks eelmist minor versiooni.

Desktop veebibrauserid Chrome Firefox Internet Explorer Microsoft Edge Opera Safari

Windows Toetatud! Toetatud! Toetatud!** Toetatud! Toetatud! -

Mac OS Toetatud! Toetatud! - - Toetatud! Toetatud!

Linux Toetatud!* Toetatud!* - - - -

* - vaikimisi osaliselt toetatud kasutatavate raamistike poolt, kuigi nendel puudub ametlik tugi. 
** - baasfunktsionaalsus toetatud.



Vastutame antud projekti töö kvaliteedi 
eest 2 kuu jooksul. Sel perioodil meie 
poolt tehtud lahenduste kasutamise 
käigus avastatud vead kõrvaldame teiste 
tööde ees esmajärjekorras ning tasuta.

Garantii

Garantiiaja möödumisel pakume 
järelteenindust jooksva tunnihinna 
põhimõttel ning jooksvas tööde 
järjekorras.

Järelteenindus



Sinu meeskonnaks on

Mart Kingisepp

Disainijuht

Grand Master Disainiguru jälgib kõrvalt, et 
saaks loodud parim võimalik tulemus. 
Tema vastutus on loovuse kvaliteet. 
Vajadusel haarab pintsli.

Oliver Savi

Front end arendaja

Tema on see mees, kes paneb ilusa pildi 
elama - liidestab visuaalid tarkvaraga, 
testib. Ühesõnaga arendab.

Gerit Tiirik

UI/UX disainer

Kõik algab Ideest, mis muutub sujuvalt 
mõnusaks kasutuskogemuseks, seatud 
ilusalt ja loomaks emotsioone.

Paula Merisalu

Projektijuht

Hoiab enda peal suure osa suhtlusest, 
kogub matejrale, planeerib resurssi, jälgib 
protsessi.

















Aitäh ja loodame meeldivale 
koostööle!


