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En hemsida i ett
färdigt baspaket!
Vi erbjuder ett färdigt baspaket med de vanligaste mallarna och
funktionerna för en enkel, bra och mobilanpassad hemsida. I paketet ingår
cirka 90 moduler och funktioner som även går att utöka vid behov.
Allt detta i ett kraftfullt men samtidigt enkelt, prisbelönt redaktörsverktyg
och i ett webbhotell med säkerhet i världsklass.

Ett säkert webbhotell med
all data i Sverige
Vår lösning som levereras använder tjänsten Sitevision Cloud som är en
helsvensk molntjänst som också befriar er helt från tekniken. Molntjänsten
är helt anpassad efter de lagar som finns för att slippa den problematik
som följer med Cloud Act och Schrems II då all data lagras i Sverige och
aldrig lämnar Sveriges gränser.
Sitevision Cloud har också säkerhet i världsklass och ger dig också
automatiskt tillgång till funktioner som lastbalansering och DDoS-skydd.
Det innebär att en hemsida finns på två geografiska platser i Sverige och
hanterar automatiskt attacker och trafiktoppar.

Allt för att ni ska kunna vara trygga och lugna!

”Lätt och utan
ansträngning.”
Plattformen är prisbelönt och fick motta priset InUse UX Award för sitt
kraftfulla men enkla redaktörsgränssnitt med juryns motivering:
”…När även svåra och komplicerade rutiner kan utföras lätt och utan
ansträngning, kan hantverkaren ägna mer tid åt att tänka på finishen och
på hur produkten verkligen ska gynna konsumenterna, slutanvändarna,
målgruppen…”

Mallar
Ett baspaket med färdig design som gör att ni enkelt kommer igång med er
nya hemsida. Vi hjälper er att lägga in er färg samt er logotyp.
Paketet består av färdiga mallar som används för att skapa olika delar av din
hemsida. I vårt paket finns de vanligaste mallarna för att du ska kunna bygga
och växa med din hemsida som ni själva önskar. Hemsidan följer WCAG 2.1 AA i
sitt grundutförande och är självklart anpassat för både mobilen och datorn.
Mallar i paketet:
• Startsida
• Nyheter
• Kalender
• Informationssida

Med dessa mallar kan ni sedan skapa vilken struktur och hur många sidor och
arbetsrum/undersiter (tex. för ett lag eller en stor tävling etc) som ni är i behov
utav. Exempelvis information om tävlingar, resultat, kontaktinformation,
bildgalleri, föreningsinformation, nyhetsbrev, dokumentarkiv och allt ni
önskar.
Utöver mallar innehåller även paketet funktionssidor så som söksida,
inloggningssida, sidträd och 404-sida (Sidan kan inte hittas).

Möjligheter
Utöver mallar har ni massvis av möjligheter med cirka 90 moduler och
funktioner som ingår i licenskostnaden. Eftersom hemsidan är byggd med
en modulbaserad lösning kan ni enkelt själva ändra om, lägga till och byta
ut delar på hemsidan, utan att behöva utbildning eller tillgång till
webbutvecklare.
Exempel på moduler och funktioner:
• Sökfunktion
• Formulär
• Google Analytics
• Taggar
• Automtisk arkivering
• YouTube och video
• Bilder och bildspel
• Sitemap
• Sidträd
• Inloggning
• Behörighetsstyrning
• Stavningskontroll
• Länkkontroll
• Tillgänglighetskontroll enligt WCAG

Moduler
Alla moduler som ingår i grundlicensen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-Ö-listan
Betyg
Bild
Bildbank
Bildspel
Bilduppladdning
Blogg
Bloggkategorier
Bloggmeny
Bokning
Dagens namn
E-postformulär
Enkät
Evenemangkalender
Fildelning
Frågeformulär
Födelsedag
HTML
Idag
Iframe
Imagemap
Inloggning
Inloggningsstatus
Innehållsförteckning
Kontakt
Lista favoriter
Lägg till/ta bort favorit
Länkad modul
Länklista
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Media
Menymoduler
Mina prenumerationer
Nyheter
Nyhetsmeny
PDF-utskrift
Prenumerationslista
Prenumerera
Relaterad information
Skript
Slumpad bild
Snabbpublicering
Språkväljare
Sök
Söklistning
Sökruta
Tabell
Taggmoln
Text
Tipsa en kompis
Twitter-sökning
Utskriftsversion
Video
Vykort
Webbanmälan
Webbfråga
Webbkarta
YouTube

Läs mer om alla moduler och funktioner på https://www.sitevision.se/produkter/moduler-och-funktioner

Funktioner
Alla funktioner som ingår i grundlicensen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anpassade vyer
Automatisk inloggning
Behörighetskontroll
Bildredigering
Bildzoom
Cachning
Central hantering formatmallar o färger
E-plikt ¹
Inbyggd katalogtjänst
Inloggningsmetoder
IP-inloggning
Länkkontroll
Mallhantering
Multipla kataloger
Online-hjälp
Optimering av bildstorlekar för olika
enheter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papperskorg
Prenumeration
Publiceringsflöde
Responsiv webb
RSS
Rättstavning
Snabbstatistik
Språkstöd
Ställbart URL-utseende
Stöd för elastisk och flytande design
Sökmotor
Tillgänglighetskontroll
Validering
Verktygsfält
Versionshantering
Översätta sida

Läs mer om alla moduler och funktioner på https://www.sitevision.se/produkter/moduler-och-funktioner

Svensk support
Vårt paket levereras med en grundläggande utbildningsfilm som gör att ni
kommer igång och kan redigera och anpassa er nya hemsida, t.ex. lägga in
nyheter, lägga till en ny sida, ändra en kontakt, lägga till och sköta kalendern
mm.
Sitevision har även en webbsida som heter: https://help.sitevision.se/ där ni kan
gå in och få svar på hur ni redigerar hemsidan, vad det finns för olika
moduler/funktioner och hur ni använder och lägger till dessa etc.
Vill ni utöver detta även få tillgång till svensk support hos experter på plattformen och alla dess
funktioner och moduler så kan Sitevision tillhandahålla detta till en extra kostnad av: 360-675
SEK/mån.
Som standard finns support mellan 9:00 och 16:00 under vardagar. Du får kontakta dem via
e-post men så finns även möjlighet till en supportportal där ni kan skapa nya ärenden och följa
status på befintliga ärenden.
Det är endast Sitevision utbildad administratör/redaktör inom sitt SF/SDF eller förening som får
kontakta Sitevision supporten. Vi rekommenderar att utbilda en eller två personer som blir ”super
users” och det är dessa som redigerar hemsidan och kontaktar supporten.
Kostnad för en redaktör att gå utbildningen som sker digitalt (räkna med ca 3h/kurs) ligger på:
Grundutbildningen: 1875 SEK/person/tillfälle
Adminutbildningen: 1875 SEK/person/tillfälle
Vid fler än 10 personer per SF/SDF eller förening ges ytterligare rabatt, begär offert från Sitevision.
För fullständig specifikation och villkor, se bilagorna SLA-bilaga och prisbilaga för ”Sitevision Cloud
för föreningar tillhörande SF som kör Sitevision”.
Alla priser är inkl. moms.
Självklart finns det även möjlighet att som komplement teckna supportavtal eller köpa timbank hos
Consid också, offereras separat.

Steg för steg
Vårt baspaket gör det enkelt och snabbt att komma igång med er nya hemsida.
Nedan ser du de stegen vi tillsammans kommer att genomgå för att lansera er
nya hemsida.
Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Beställning

Uppsättning

Redigering

Lansering

Tillsammans genomför vi en
beställning genom
avtalsskrivning med både
Consid som levererar
baspaketet och Sitevision för
drift och support. Ni
levererar även en profilfärg,
er logotyp i rätt format och
storlek samt vilket
domännamn webbplatsen
kommer att ha vid lansering.

Consid genomför installation
av baspaket, lägger in er färg
samt er logotyp och bokar
driftsättning hos Sitevision.
Hemsidan tilldelas då en
tillfällig adress (domän) som
används för att redigera
innan det är dags för
lansering.

När hemsidan nu finns
tillgänglig via en tillfällig
adress har ni möjlighet att
redigera och skapa upp sidor
och lägga in det innehåll som
ni önskar ska finnas på
hemsidan.

Ni har fått tillgång till ett så
kallat IP-nummer dit ni ska
peka ert domännamn. Så
fort ni har pekat ert
domännamn till detta IPnummer lanseras hemsidan.
Om ni inte har ett
domännamn har vi tips och
guider på hur ni skaffar
detta.

Prislista för föreningar/klubbar
Nedanstående specialpris kan erbjudas samtliga föreningar/klubbar inom Svenska Tennisförbundet.

Antal medlemmar

< 500

< 750

< 1 000

< 1 500

< 2 000

< 10 000

< 10 000

< 10 000

< 10 000

< 10 000

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Idrottspaket
(engångskostnad Consid)

5 000 kr

7 500 kr

7 500 kr

10 000 kr

10 000 kr

Uppstartskostnad
(engångsavgift Sitevision)

1 500 kr

1 500 kr

1 500 kr

2 000 kr

2 000 kr

Licens & drift (Sitevision)

200 kr/mån

250 kr/mån

300 kr/mån

400 kr/mån

450 kr/mån

Total kostnad första året
(Consid & Sitevision)

8 900 kr

12 000 kr

12 600 kr

16 800kr

17 400kr

360 kr/mån

360 kr/mån

360 kr/mån

360 kr/mån

360 kr/mån

Antal sidvisningar/månad
Antal webbsidor/undersidor

Extra tillägg: Support från
Sitevision (svensk). Se separat
bilaga från Sitevision

Samtliga priser redovisas inklusive mervärdesskatt.
För fullständiga priser och villkor gällande tjänsten Sitevision Cloud och support, se bilagan: Sitevision Cloud – Prisbilaga – Förening.

Intresserad?
Kontakta: Louise Ohlin
Key Account Manager Consid
Louise.ohlin@consid.se
idrott@consid.se

Prislista för föreningar/klubbar
Nedanstående specialpris kan erbjudas samtliga föreningar/klubbar inom Svenska Tennisförbundet.

Antal medlemmar

< 2 500

< 3 000

< 4 000

< 5 000

< 6 000

Antal sidvisningar/månad

< 20 000

< 20 000

< 25 000

< 25 000

< 25 000

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Idrottspaket
(engångskostnad Consid)

15 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

Uppstartskostnad
(engångsavgift Sitevision)

2 500 kr

2 500 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

Licens & drift (Sitevision)

500 kr/mån

550 kr/mån

650 kr/mån

700 kr/mån

750 kr/mån

Total kostnad första året
(Consid & Sitevision)

23 500 kr

24 100 kr

30 800 kr

31 400 kr

32 000 kr

550 kr/mån

550 kr/mån

550 kr/mån

550 kr/mån

550 kr/mån

Antal webbsidor/undersidor

Extra tillägg: Support från
Sitevision (Svensk). Se separat
bilaga från Sitevision

Samtliga priser redovisas inklusive mervärdesskatt.
För fullständiga priser och villkor gällande tjänsten Sitevision Cloud och support, se bilagan: Sitevision Cloud – Prisbilaga – Förening.

Intresserad?
Kontakta: Louise Ohlin
Key Account Manager Consid
Louise.ohlin@consid.se
idrott@consid.se

Prislista för föreningar/klubbar
Nedanstående specialpris kan erbjudas samtliga föreningar/klubbar inom Svenska Tennisförbundet.

Antal medlemmar

< 7 000

< 8 000

< 9 000

< 10 000

< 12 500

Antal sidvisningar/månad

< 20 000

< 20 000

< 25 000

< 25 000

< 30 000

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Idrottspaket
(engångskostnad Consid)

25 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

30 000 kr

35 000 kr

Uppstartskostnad
(engångsavgift Sitevision)

3 000kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 500 kr

Licens & drift (Sitevision)

800 kr/mån

850 kr/mån

900 kr/mån

950 kr/mån

1 200 kr/mån

Total kostnad första året
(Consid & Sitevision)

37 600 kr

38 200 kr

38 800 kr

44 400 kr

52 900 kr

675 kr/mån

675 kr/mån

675 kr/mån

675 kr/mån

675 kr/mån

Antal webbsidor/undersidor

Extra tillägg: Support från
Sitevision (Svensk). Se separat
bilaga från Sitevision

Vid fler än 12 500 medlemmar i föreningen: Begär offert

Samtliga priser redovisas inklusive mervärdesskatt.
För fullständiga priser och villkor gällande tjänsten Sitevision Cloud och support, se bilagan: Sitevision Cloud – Prisbilaga – Förening.

Intresserad?
Kontakta: Louise Ohlin
Key Account Manager Consid
Louise.ohlin@consid.se
idrott@consid.se

Något att växa i...
Vårt paket och plattformen bakom är skalbar för framtiden. Om behovet
skulle uppstå och ni vill bygga vidare, integrera, ändra design, finns det
inga hinder för detta. Allt är möjligt!
Exempel på integrationer:
• Mot APIer
• IdrottOnline
• Microsoft 365 (fd. Office 365)
• Google och Google Workspace
• Valfri mediaplattform
Utöver alla funktioner som följer med finns det även möjlighet att utöka
webbplatsen med funktioner och moduler från Sitevision Marketplace, här
hittar vi färdiga moduler, integrationer och funktioner så som exempelvis:
•
•
•
•

Video från mediaplattformen tjänsten Screen9
Tyck till – samla in feedback från era besökare
AI-baserade förslag via tjänsten Rek.ai
Skicka ut och samla in svar via enkäter

Kort om Consid
Consid är ett av nordens snabbast växande bolag specialiserade på digitala affärer, lösningar och kommunikationstjänster.
• Grundades år 2000 av drivna entreprenörer
• Digital fullservicepartner
• +1350 anställda + partnernätverk
• 27 kontor i Sverige, 1 kontor i Norge, lokal närvaro – globala uppdrag

• Extremt låg personalomsättning
• +1200 MSEK omsättning (2020), växer med 25–30% YoY
• AAA-rating, 9x Gasellföretag, Superföretag 8 år i rad
• Sveriges bästa arbetsgivare 2021
• Topprankad och oberoende plattformspartner
Experter inom hela digitaliseringsresan
Vi har jobbat med att hjälpa bolag och organisationer utvecklas i över 20 år. Vi har en djup kunskap inom ett brett spektra av olika organisationer och
situationer. Vi vet vad som fungerar och inte.
Inom ramarna för Consid finns expertkompetens inom allt från strategi, management och mer visionsnära delar till kommunikation, utveckling, förvaltning
och vidareutveckling. Med våra 16 heltäckande kompetensområden har vi alltid en lösning som får din digitala huvudvärk att släppa.
Vi löser era problem
Sedan starten har problemlösning alltid stått i fokus. Det spelar ingen roll hur stort eller litet ett problem är, vi hittar alltid en lösning. Med djup
branscherfarenhet och över 27 kontor runt om i hela Sverige ligger det oss varmt om hjärtat . Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa
just er.

Kort om Consid
Partnerskap och plattformar
Consid har under lång tid arbetat i nära partnerskap med de största och mest etablerade standardplattformarna på marknaden.
Vår strategi är att ligga i framkant och alltid agera som oberoende rådgivare. Därför har vi flera partnerskap per lösningsområde och är därmed en av marknadens
bredaste experter för att gå från idé till verklighet. Vi är idag ledande leverantör av Episerver/Optimizely, Sitevision, Microsoft mm. och är högst uppsatt partner
bland de flesta större plattformar idag, se bild nedan.

Kort om Consid
Affärsområden inom Consid
Inom Consid har vi 12 olika affärsområden som samarbetar i de flesta projekt såklart och där det finns specialister inom var sitt område.
Vi kan hjälpa er med att utveckla er digitala transformation och guida er i rätt digital riktning i dagens snabba samhälle. Vi hjälper er med allt från att bygga
hemsidor på olika plattformar, e-handel, hjälpa er med den interna kommunikationen via intranät, dokumenthantering, varumärkesstrategi, göra en ny eller göra
om er grafiska profil och mycket mer.
För mer information om vad vi gör inom respektive affärsområde, se https://consid.se/erbjudande/ eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Tack!
Consid – din digitala
helhetspartner
MED UPPLEVELSEN I CENTRUM

För mer info eller beställning av detta paket kontakta:
Louise Ohlin
Key Account Manager Consid
Louise.ohlin@consid.se
idrott@consid.se
0732-30 00 51

