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Prisoversikt 

OSnode Web
Prisene forutsetter arbeid utført som et tillegg av konvertering. Andre priser gjelder for arbeidet som utføres i etterkant

Det er eksempler på de meste brukte modulene, andre er tilgjengelig etter forespørsel.

HOSTING

OPPSTARTSGEBYR: 2.000,- (ENGANGSUTGIFT)

Inkluderer:

•  Flytting av 1 domene til OSnode registrar 
(alternativt flytting kun av DNS peker hvis foretrukket)

•  Installasjon av Joomla site med OSnode som Super Admin 
(for system notifikasjoner/oppdateringer)

• Opprettelse av system bruker, Apache konfigurasjon, kvote og database.

TILLEGG

For opprettelse / anskaffelse av nytt domene (per domene per år)

• “.no” domener: 150,-

• “.com” domener: 99,-

SSL sertifikat

Vi formidler domener og SSL sertifikat til kostpris. 
(SSL sertifikat er påkrevd – ellers sendes all informasjon i klartekst som åpner for man-in-the-middle attack (hacking) ved f.eks 
pålogging.)

Enkelt-domene cert (www.example.com)

• Per år: 300,-
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 TILLEGGSINFORMASJON

Beskrivelse for flytting av domenet til OSnode registrar.

1. Kunde må låse opp (unlock) sitt domene hos nåværende registrar (hvis det er 

låst).

2. Kunde må sende over en authorization code (EPP code) a.k.a “transfer key”

3. OSnode benytter “transfer key” til å legge inn en flytteforspørsel til 
OSnode registrar – som innebærer at det mottas en transfer-id fra WHOIS 
på registrert epost for domenet (som regel kundens epost).

4. Denne “Transfer-Id” må oversendes OSnode – som så benyttes til å 
overføre domenet til OSnode registrar.

Overføring av selve domenet til OSnode registrar (som beskrevet over) gjør 
oss til “total-leverandør” og vi kan da styre alt vedrørende DNS (opprette 
sub-domener osv) på vegne av kunden om det skulle være ønskelig. 
Alternativt kan DNS peker endres til å peke mot IP angitt av OSnode hos 
nåværende registrar. 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD*: 3.800,- (ÅRLIG UTGIFT) * Forutsatt hosting hos OSnode

Inkluderer:

• 10 GB diskplass

• 10 epost med webmail og IMAP (max 10 MB attachments)

• Automatiske server-software oppdateringer (Kernel, Apache, MySQL & PHP) 

• Portal oppdateringer – core sikkerhetsoppdateringer 

• Portal log i backend for log oversikt over admin aktiviteter

• Daglig backup av portal (database & all data)

• Mulighet for tilleggssikkerhet gjennom web-application firewall i portal 

TILLEGG

For diskplass: 600,- (årlig utgift)

• 50 GB ekstra diskplass 

For epostkontoer: 240,- (årlig utgift)
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• 10 ekstra epostadresser 

Systemgjenoppretting (fra backup) – 500,- (engangsutgift)

• 1 gjenoppretting 

KONVERTERING AV INNHOLD

KONVERTERING AV INNHOLD: 6.800,- (ÅRLIG UTGIFT)

Inkluderer:

• Oppretting av menystruktur (ev med breadcrumbs)

• Tilpasning av innhold (inntil 10 sider med tekst / multi-media innhold)

• Tilpasning/plassering av logo og favicon basert på eksisterende logo

• Site søk

• Kontakt-skjema / kontaktside

• Footer med ønsket innhold

• 1 portal administrator konto til back-end

1 “side”/innholds artikkel beregnes til inntil 150 ord
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 TILLEGGSINFORMASJON

Alle site konverteringer er mal-basert. Det er tatt utgangspunktet i en 
responsiv (device/oppløsningsuavhengig) mal basert på kravspesifikasjon fra 
Kunden.

Vedrørende inkludert funksjonalitet i portal-løsningen (Joomla) i seg selv – kan 
det nevnes følgende innebygde funksjoner.

Full responsiv administrasjonskonsoll med utvidet WYSIWYG 
innholdseditor.

• Du kan selv opprette ubegrenset innhold i din portal back-end med din 
administrasjonskonto. Du kan laste opp bilder, dokumenter, sette inn 
multimedia osv direkte i din editor. Foreta oppdateringer nøyaktig når det 
passer deg – ubegrenset og gratis.

VCS (Versjonskontollsystem av innhold) 

• Har du vært inne og rotet til innholdet på en side. Velg “Version” 
knappen og velg hvilken dato du vil “rulle” tilbake til.

2 factor authentication med google authenticator

• Er du paranoid og trenger ekstra beskyttelse for pålogging. Med 
2-factor auth kan du være sikker på at ingen får tilgang til din portal-
administrasjonskonto selv om de skulle finne ut passordet ditt.

• Skann en strek-kode I portal-backend med mobilen din og få koder på 
samme måte tilsvarende bank-id gjennom telefon-app. Gratis Google 
authenticator app fåes for både iPhone og Android (Apple Store / Google 
Play).

ACL kontroll

• Du kan selv administrere brukere og deres tilgangsrettigheter

Integrert hjelp

• I tillegg til spesifikke manualer fra leverandør – er det tidbesparende 
innebygget “hjelp” funksjon.

mm.
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TILLEGGSMODULER

Angitt pris per modul (engangsutgift - inkluderer første års vedlikehold) 
Vedlikehold er på 20% av angitt pris (årlig utgift)

Alle modulene inkluderer:

• Installasjon

• Oppsett gjennom menypunkt i front-end

• Oppdateringer

• Tilgang til administrasjonspanel gjennom portal back-end 

DOKUMENT/FIL PLATFORM: 1.600,- (ENGANGSUTGIFT)

Inkluderer:

• Organiser dokumenter i uendelig hireakiske kategorier

• Avanserte tilgangsrettigheter

• ACL arv (sett på tilgang på mappe og filer arver rettigheter)

• Filopplasting med drag n drop (dra og slipp)

• Batch prossesseing. Last opp flere filer samtidig

• Front-end upload

• Autmatisert thumbnail funksjonalitet

• Enkel dokument linking (fra artikler osv)

• Innebygget støtte for video og audio streaming

• Nedlastingstatistikk 

• Bildegalleri

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMISATION): 2.160,- (ENGANGSUTGIFT)

Inkluderer (for eksisterende innhold) : 

• SEF URL (search engine friendly URLs)

• robots.txt
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• Sitemap (published to Analytics account)

• Innholdoptimalisering (struktur av eksisterende innhold)

• Metadata optimalisering

• Google Analytics integrasjon i portal administrasjons-back-end.

IKON PAKKE: 680,- (ENGANGSUTGIFT)

Inkluderer

• Standard Favicon

• Touch ikoner for:

• Favicon for iOS - Web Clip

• Favicon for Android Chrome

• Windows Metro

• macOS Safari

•  Og: Facebook ikon + metadata (Open Graph) - sikrer konsistent presentasjon av site på 
Facebook

Oppsummert:
Støtte for alle nettlesere: Chrome, Safari, Firefox, IE
Støtte for alle platformer: iOS, Android, Windows, MacOS
N.B.: Full funksjonalitet (Open Graph) vil kun oppnås i produksjon

STICKY MENY: 680,- (ENGANGSUTGIFT) 

For å få synlig meny når brukere går lengre ned på side (kun på versjon der meny vises - 
ikke på mobil)

COOKIE CONSENT: 680,- (ENGANGSUTGIFT)

Inkluderer

• GDPR godkjent

• Popup i bunn først gang en bruker besøker side

• En side med utfyllende tekst



Prisoversikt OSnode Web

8

 TILLEGGSINFORMASJON

Tillegg for spesialtilpasninger av moduler.

Tilleggsmoduler leveres “out-of-the-box”.

Det årlige tillegget på 20% av fastpris for tilleggsmoduler kommer at vi har 
basert oss på kommersielle produkter som vi har faste utgifter på – men 
som da tilbyr førsteklasses support og som stadig tilbyr oppdateringer (i 
tråd med Joomla core oppdateringer) og ny funksjonalitet innen sitt funksjonsområde. 
Disse er nøye selektert uti fra krav om responsiv design, grad av support, 
funksjonalitet og rating.

For andre spesialtilpasninger må kravspesifikasjon vurderes uti fra hvert 
enkelt tilfelle, da mulighetene for spesialtilpasninger er uendelige.

Enkle operasjoner som eksempelvis å opprette ulike emner i ett forum kan ev 
prises etter support/brukerstøttepriser eller fastpris.
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OVERSETTELSER
Oversettelser må ses i sammenheng med kompleksitet i site.

Dette har sammenheng med ulike oppfatninger knyttet til oversettesler og problematikk 
knyttet opp imot tolkninger av dette.

Generelt for mindre siter (med lite kompleksitet) kan vi anta per side (max 150 ord pr side) 250,- for selve 
oversettelsen av innholdet; inkludert i18n oppsett for menyer, innholdsassosiasjon og core-
oversettelser. Kun engelske oversettelser.

Ferdig oversatt materiale: 100,- per side for tilsvarende innhold.

 TILLEGGSINFORMASJON

Kort forklaring vedrørende kompleksitet knyttet til oversettelser (i enkelt tilfeller).

Vagt tilfeldig eksempel først: 

Hvis du har ett nyhetsbrev – skal det sendes på engelsk eller norsk eller ett 
tredje språk? Eller alle samtidig? Dette krever som forutsetning at dette 
er avgjort på forhånd – og I gitt scenario at man har informasjon rundt de 
registrerte brukeres språkvalg. 

Ved oversettelse av komplekse tilfeller (blog, forum, nyhetsbrev osv) avklares 
en felles forståelse som prises etter spesifikasjon.

Grafikk, videoer og annet multimedia innhold med tekst / språk som også 
ønskes oversatt må naturligvis prises separat – derfor en kort tilleggsutredning 
på dette punktet.



Prisoversikt OSnode Web

10

SUPPORT / BRUKERSTØTTE

KOSTNAD: 1160,- (PER TIME – MED SLA 1)

De ulike SLA (Service Level Agreement) blir spesifisert i egett dokument og vil gi oversikt 
for ulike priser, level of support, prioritet og responstid.

SLA1 (eksempel over) vil da være “gratis” alternativet for de som i utgangspunktet ikke 
ønsker noe brukerstøtte osv. 

 TILLEGGSINFORMASJON

Alle henvendelser - etter at avtalt materiale er levert i henhold til SLA avtale - 
(eget vedlegg) - som ikke er direkte relatert til manglende levering, eller som 
følge av feil fra OSnode sin side, vil bli fakturert i henhold til gjeldende support 
takster (beskrevet over) for hver påbegynte time per support henvendelse.

Det kan således være kostnadsbesparende å samle flere henvendelser da det 
blir lønnsomt å benytte seg av hele timer.

En support henvendelse anses som en e-post til support@osnode.com.

SUPPORT E-POSTER SENT TIL ANDRE ADRESSER VIL BLI FAKTURERT.
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