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1. Webdesign szolgáltatások 
1.1 Honlap készítés: Az interneten történő megjelenéshez kapcsolódó produktív 

tevékenység, melynek végeredménye az interaktív médium, a honlap. A 
holnapkészítés a honlap grafikai és programozási megvalósítása. 

1.2 Redesign: A már meglévő, korábban készült honlap a kor követelményeinek 
megfelelő megújítása. Nemcsak a honlap megjelenésének átdolgozása, hanem az 
internet nyújtotta előnyök és lehetőségek teljes kiaknázása. 

1.3 Honlap karbantartás: A honlap tartalmi részeinek aktualizálása, új szöveges, illetve 
képes információk beépítése a honlapba. 

1.4 Nyelvi verziók készítése: A többnyelvű verziók elkészítése esetén a magyar mellett 
idegen nyelvű változatait is elkészítjük a honlapnak. Ez esetben az idegen nyelvű 
verzió hűen tükrözi az alap designt és tartalmat. A tartalom idegen nyelvre való 
fordítása a megrendelő feladata. Külön díj ellenében azonban cégünk a fordítás 
feladatát is vállalja. 

1.5 Regisztráció keresőkben: Az Internet oldalait rendszerező tematikus és kulcsszavas 
keresőkben való regisztrációt végezzük el. 

1.6 Tartalom optimalizálás keresőkre:  Adott kulcsszavakra egy honlap pozícionálása az 
internetes keresők találati listájában a szerződésben meghatározott oldalakon. Ahhoz, 
hogy ezt elérjük a honlap tartalmi részét megfelelően kell szervezni, rendszerezni. A 
megfelelően optimalizált tartalom esetén a honlapot a keresők előkelő pozícióba 
indexelik. Az optimalizált honlap folyamatos karbantartást igényel, hogy biztosított 
legyen a keresőkben elfoglalt helye. A keresők indexelési mechanizmusainak 
változását nyomon követve rendszeresen teszteljük az oldal pozícionálását. 

1.7 Flash banner készítése: Saját és a partner honlapokon megjelenő úgynevezett 
reklámcsíkok, vagy bannerek készítése. 

1.8 Flash menü készítése: A hagyományos menürendszerekkel szemben megjelenésében 
mozgalmasabb és dinamikusabb menürendszer készítése FLASH technológiával, 
melyet még hanghatásokkal is színesíthetünk. 

1.9 Flash intro készítése: A honlap egy nyitóoldallal kezdődik, mely animációkkal és 
hangokkal kiemeli a cég szimbolikájába illeszkedő elemeket, bevezet a honlap 
látványvilágába. 

1.10 E-mail design készítése: Egyedi elektronikus levélpapír készítése, a saját arculat 
erősítésére az elektronikus kommunikációban. Az e-mail designt használó e-mailek 
küllemükben és szerkezetükben is elkülönülnek az egyéb levelektől. 

1.11 Dinamikus megoldás: Minden olyan megoldás, mely a kiszolgáló és a felhasználó 
interakciójába épül. Egyedi alkalmazások készítése, melyekkel interaktívabbá, 
felhasználó-centrikusabbá teszünk egy honlapot. Dinamikus eszközeink a portálok 
vendégkönyveitől az egyedi fejlesztésű webshopokig, on-line adatbázis rendszeren 
alapuló termék-katalógusig minden megoldást felölelnek. 
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2. Webhosting szolgáltatások 
 

2.1 Domain szolgáltatások 

2.1.1 Domain név regisztráció: A domain név regisztráció magában foglalja a 
választott domain név bejegyzését, a domain regisztrátor, illetve a domain- 
neveket koordináló szervezet (ISZT) felé történő valamennyi ügyintézést. 

2.1.2 Domain név átregisztrálás: A tulajdonképpeni regisztrátor váltás: a bejegyzett 
domain név áthozatala a korábbi regsiztrátortól, a Szolgáltatóval szerződött partner 
regisztrátohoz. 

2.1.3 Domain név parkoltatás: Azon domainek esetében nyújtott szolgáltatás, 
melyekhez a domain- használó nem igényelt tártterületet. A domain fenntartása. 

2.1.4 Domain név átirányítás: Azon domainek esetében nyújtott szolgáltatás, 
melyekhez a domain- használó nem igényelt tárterületet. A domain név egy másik 
domain névre történő átirányítása. 

 

2.2 Tárterület szolgáltatások 

2.2.1 Hosting díjcsomagok: A honlap interneten való megjelenéséhez, webszerveren 
biztosított tárhely, mely kiszolgálja az adott domaint. A díjcsomag web és e-mail 
tárterületet is tartalmaz, meghatározott méretekben, különböző e-mail fiók 
számmal. A részletes tartalom az egyes díjcsomagokról a Szolgáltató honlapján 
(http://www.dguard.hu) olvashatók. 

2.2.2 Partner Hosting díjcsomagok:  

 

2.3 E-mail szolgáltatások 

2.3.1 E-mail boxok: Az elektronikus levelezéshez szükséges e-mail címek és a hozzájuk 
tartozó e-mail postafiókok kialakítása, és az Előfizető rendelkezésére bocsátása, a 
meghatározott címmel.  

 

 


