Tabela de Manutenção de Sites e outros Serviços de Suporte

COD

Fevereiro/2015

Descrição
Manutenção básica de conteúdo

MB01

criação de menu + 1 pag conteúdo

MB02

criação de submenu + 1 pagina de conteúdo

MB03

criação de outra pag de conteúdo em um menu ou submenu existente

MB03L

Lote de 10 MB03

MB04

alteração de conteúdo em menu ou sub menu existente em página existente

MB05

inserção de itens de conteúdo ‐ link, segmento pag de texto, banner, dados de graf.dinâmicos ou foto em pagina existente / galeria / calendário (*1)

MB05L

Lote de 10 MB05

MB06

inserção de itens de conteúdo complexo (filme ou música) (*2)

MB07

inserção de nova pagina de links c/ 5 links

MB08

Módulos de conteúdos personalizados (*3)

MB09

publicação de nova enquete

MB10

formulário adicional

MB11

criação template base da newsletter + 1 editoração de conteúdo + 1 envio + 1 relatório

MB12

edição do conteúdo da newsletter (template existente) + 1 envio + 1 relatório

MB13

reenvio extra da newsletter sem correção + 1 relatório

MB14

Lote de 10 fotos ou 10 paginas de texto ou 10 links ou 10 eventos em calendário ou 5 classificados (*4)

MB15

Lote de 30 fotos ou 30 paginas de texto ou 30 links ou 30 eventos em calendário ou 15 classificados (*4)

MB16

Lote de 5 vídeos ou músicas (*4)

MB17

Lote de 10 vídeos ou músicas (*4)

MBEX

Item sob orçamento (antigo MB_extra)
Serviços de email Marketing em ambientes de terceiros

EM01

Upload inicial de lista de contatos (cada 500 contatos)

EM02

Upload dos HTMLs (email e na pag.online) + teste / agendamento / 1 envio / 1 relatório

EM03

Upload / atualizações de contatos posteriores à 1ª. carga exclusivamente dependente do serviço EM 02 (cada 400 contatos)

EMEX

Item sob orçamento (antigo EM_extra)
Banners para sites

BE01

Banner estático horizontal até 728 x 90

BE02

Banner estático quadrado até 336 x 280

BE03

Banner estático vertical até 160 x 600

BA01

Banner animado horizontal até 728 x 90 (custo / tela) – 1 arquivo swf + 1 JPG 1ª.tela (*5)

BA02

Banner animado quadrado até 336 x 280 (custo / tela) – 1 arquivo swf + 1 JPG 1ª.tela (*5)

BA03

Banner animado vertical até 160 x 600 (custo / tela) – 1 arquivo swf + 1 JPG 1ª.tela (*5)

BXEX

Item sob orçamento (antigo BX_extra)
adicional básico (instalação / configuração da funcionalidade)

AB01

enquete + 10 respostas

AB02

Ferramenta de controle banners + 3 banners

AB03

Gráficos dinâmicos (até 3 gráficos)

ABEX

Item sob orçamento (antigo AB_extra)
adicional simples (instalação / configuração da funcionalidade)

AS01

Gerenciador de newsletter + 1 template simples

AS02

Modulo de slide show + 5 fotos

AS03

minifront page (destaques de artigos na home)

AS04

tracking de download de documentos

ASEX

Item sob orçamento (antigo AS_extra)
adicional médio (instalação / configuração da funcionalidade)

AM01

formulário c/ 1 formulário (montar, testar e acertar)

AM02

FAQ + 10 conteúdos

AM03

BLOG + módulos + 2 conteúdos

AM04

Gerenciador de banners + 3 banners

AMEX

Item sob orçamento (antigo AM_extra)
adicional avançado (instalação / configuração da funcionalidade)
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AA01
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galeria de fotos/vídeo/musica + 10 fotos (valor de cada galeria)

AA02

calendário/agenda + 5 eventos

AA03

classificados + 5 anúncios

AAEX

Item sob orçamento (antigo AA_extra)
Suporte telefônico, presencial na Caffo e/ ou Skype

SP01
SP02

Suporte pelos primeiros 30 minutos ou fração inferior
Suporte por cada 30 minutos adicionais ou fração inferior
Treinamento telefônico, presencial na Caffo e/ ou Skype

TR01

Treinamento pelos primeiros 30 minutos ou fração inferior

TR02

Treinamento por cada 30 minutos adicionais ou fração inferior

RS01

Joomla ou outro CMS sem e‐commerce

RS02

Joomla ou outro CMS com e‐commerce

Atualização de release de ferramentas do site

Serviços solicitados que não se aplicam diretamente ao site
OUTR

artes diversas ‐ orçamento em separado

Observações
(*1) não inclui geração da arte. Serviço somente de formatação da imagem fornecida e publicação.
(*2) não inclui transformação de formato e edição dos itens
(*3) Inclui também pequenas modificações de template para inserção de novas áreas de informação como por exemplo: banners, captura de conteúdo internos em área
especifica, criação de estilos diferenciados para áreas de destaque
(*4) Lote é considerado quando a solicitação é feita em um mesmo ticket para ser executado em uma única ação de manutenção/correção
(*5) O cliente deverá fornecer os conteúdos (imagem e texto) definitivos para a criação.
Para os banners animados, será fornecido pela Caffo Artes um storyboard que deverá ser aprovado pelo cliente antes de iniciar a execução da animação.

Notas:
Outras funcionalidades não incluídas nesta tabela deverão ser cotadas à parte.
Outros itens/funcionalidades não explicitados acima podem ser classificados como de mesma complexidade que os listados e terão seus valores equiparados a estes.

Os prazos de entrega dos itens classificados como adicionais deverão ser discutidos e definidos conforme sua complexidade.
As alterações em mais de um idioma serão consideradas como alterações diferentes, ou seja, caso seja necessário alterar uma página em português e a página relativa em inglês e
espanhol, serão consideradas como 3 alterações. O custo da alteração nos idiomas adicionais, relativo ao mesmo conteúdo do idioma original, será de 65% do valor do item
alterado.
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