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Melléklet: Révfülöp honlapjának bővítése, átalakítása
Készítette:
Herczeg Zoltán mérnök informatikus (Informan Számítástechnika)
8256-Ábrahámhegy, Patak út 44.
Tel.: 06-30/281-0911
A revfulop.hu honlap bővítésére, átalakítására a következő ajánlatot készítettem el.

Hírlevél küldő rendszer újraindítása
A 2006 óta működő és 2013-ban átmenetileg szüneteltetett szolgáltatást szeretném újraindítani.
A hírlevélre közel 350 fő regisztrált az elmúlt 7 év során. A rendszeres E-mail útján történő
tájékoztatás, meggyorsítja az információk célzott eljuttatását. A meglévő rendszer kismértékű
átalakításával, megfelelő biztonsággal lehet ezután a szolgáltatást üzemeltetni. A hírlevél
összeállítását, kiküldését felvállalom.

Facebook oldal létrehozása, üzemeltetése
A kornak és trendeknek megfelelően a település számára létre kell hozni egy saját
Önkormányzati Facebook oldalt. Az üzemeltetést, információ szolgáltatást, fényképek
feltöltését felvállalom. Az oldal még szélesebb körben tud információt szolgáltatni a
településről, és a lehető leggyorsabban, első kézből.

Modernizálás, bővítés
A honlap közel 4 évvel ezelőtt lett megújítva pályázati pénzből. A kornak megfelelő
Önkormányzati honlap és tartalom lett kialakítva, melyet a 2012-es évben az a tény is
megerősített, hogy a megyében csak 10 település weboldala felelt meg a törvényileg előírt
feltételeknek.
Az okos telefonok és tabletek térhódításával számolva, érdemes lenne a honlapon pár
korszerűsítést elvégezni. Bár a jelenlegi honlap is tökéletesen megjelenik az általam tesztelt
eszközökön, mégis a menüszerkezet átalakításával ezen eszközökön is még kényelmesebbé
lehetne tenni a böngészést. Tovább érdemes lenne a helyi időjárást is beintegrálni a honlapba.
A hírszolgáltatást erősítve RSS rendszert, továbbá a hírekhez Facebokk, Google+, Twitter
megosztási lehetőséget is be lehetne építeni. A kiemelt linkekkel, ikonokkal még jobban
elkülöníteni a turizmus és az önkormányzati tartalmakat.

Információ szolgáltatás
A legfontosabb feladat mégis az lenne, hogy a honlapra feltöltendő információkat időben
megküldenék az érintettek, illetve azok, akik korábban nem osztották meg, nem frissítették a
közérdekű adataikat, azok a jövőben saját és a közérdeket előtérbe helyezve ezen
változtassanak. Minél több hasznos információt kellene a honlapra feltölteni. Több közéleti,
iskolai és sport hírt lehetne megosztani, melyben szükséges az érintettek közreműködése.
Révfülöp, 2014. február 3.
Tisztelettel:
_________________________
Herczeg Zoltán
Mérnök Informatikus
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