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Tisztelt Ügyvezető! 

 

A Netteszt Kft. az alábbi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. 

 

 

 

I. Honlap fejlesztés 

 

 

Net-System alap rendszer 

 

A Net-System egy olyan saját fejlesztésű szerkesztő felülettel felszerelt online szoftver, 

amely alapvető számítástechnikai ismeretekkel rendelkező ügyfeleink által is könnyedén 

karbantartható. 

  

Az alábbi modulokat tartalmazza: 

 

 Menü szerkesztés modul: 
A modul segítségével Ön tudja módosítani honlapján a menüpontok neveit, tud új 

menüpontokat felvinni, tudja törölni a régieket. Mindezt egy könnyen kezelhető 

adminisztrációs felület segítségével. 

 

 Tartalom szerkesztő modul: 

 A tartalom szerkesztő modul segítségével a felvitt menüpontok alá többféle módon 

vihet fel tartalmi oldalakat. Az oldalak szerkesztése akár az Ön gépén word-ben is 

elvégezhető, majd a Beillesztés word opcióval pillanatok alatt feltöltheti honlapjára. 

Ezen kívül a szerkesztőfelületen is lehetősége van megtervezni honlapját, különböző 

formázási lehetőségekkel, képekkel, táblázatokkal illusztrálva. 

Így a honlap készítés, karbantartási folyamatából a webmestert teljesen kihagyhatja. 

Net-System alapára: 65.900 Ft 

 

 

 Design, grafikai munkák 

 

 Látványterv készítése 
Egyedivé tesszük honlapját úgy, hogy a honlap készítés első lépéseként, az Ön 

igényeinek megfelelően elkészítünk két látványtervet. A grafikai tervezést az Öntől 

kapott információk alapján, az Öntől kapott anyagok (menüpont nevek, képek, logó) 

felhasználásával kezdjük meg.  

A kiválasztott látványtervből készítjük el oldalát. 

Ezt a tervet fogjuk tovább tökéletesíteni, kidolgozni. Az ár a kiválasztás utáni 

módosítások tekintetében kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 54.900 Ft 
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 Előre elkészített egyedi látványterv 

A már meglévő honlap látványterveink közül kiválaszthatja az Önnek megfelelőt, így 

a honlap elkészítésének idejét minimálisra tudjuk csökkenteni.  

Látványterveinket honlapunkon (www.netteszt.hu) a Referenciák – Eladó 

látványtervek menüponton belül tudják megtekinteni. 

Ár: 19.900 Ft 

 

 Flash fejléc 

 Dinamikus animációval tesszük látványosabbá honlapját.  

A fejlécben lévő flash animáció teljesen egyedi igényektől függő mind árban mind 

kialakításban.  

Amennyiben Ön igényli ezt a lehetőséget, akkor szükségünk van az Ön 

elképzeléseire ami alapján kivitelezhetjük. 

(ref: www.forraskiado.hu, www.chtrade.org, www.ewhungary.hu, www.nbo.hu, 

www.csstuning.hu, www.inotal.hu, www.tomicar.hu, www.laresingatlan.hu) 

Ár: 34.900 Ft -tól 
 

 Egyedi nyitólap 

Igény szerinti egyedi nyitólap elkészítése, melyen több modul részletei is 

látszódhatnak. 

 Ár: kb. 30.000 Ft (egyedi ár) 

 

 Web-levél terv 

HTML formátumban készített hírlevelekhez, regisztrációkor küldendő 

visszaigazolásokhoz, céges, elektronikus levelezésekhez kialakított forma, design. 

 Ár: 8.900 Ft 

 

 Képgaléria egyedi design 

Az általunk általános használt megjelenést megtekintheti az alábbi oldalakon: 

http://www.csodavilagbolcsi.hu/?q=kepgaleria_kepei/5,  

http://www.familia-liget.hu/?q=kepgaleria_kepei/5 

Ettől eltérő megjelenítési szükségessége egyedi látványtervet, kialakítást készítünk. 

 Ár: 7.900 Ft 

 

 Webáruház egyedi design 

Az általunk általános használt megjelenést megtekintheti az alábbi oldalakon: 

http://www.csstuning.hu/ 

http://www.csempe22.hu/?q=termekek/30  

Ettől eltérő megjelenítési szükségessége egyedi látványtervet, kialakítást készítünk. 

 Ár: 14.900 Ft 
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 Ön által adott, meglévő látványterv felhasználása 

Amennyiben PSD formátumban tudja megadni a látványtervet csak a honlap 

összeállításáért számítunk fel díjat. 

  

Ár: 27.900 Ft + ÁFA 

 Struktúra modulok 

 

 Többszintű menü modul 
Ezen modulunk a menü szerkesztés modul bővítése, mellyel egy többszintű menüt 

tudunk kialakítani. A modul rendelése esetén technikai megkötés a menük illetve 

almenük mélységére vonatkozóan nincs.  

Ár: 7.900 Ft 
 

 Többnyelvű modul 
A többnyelvű modulunk lehetőséget kínál Önnek, hogy honlapját további nyelveken 

is megjelenítse látogatói számára. Az alábbi árhoz a már meglévő Net-System 

modulokhoz tartozó nyelvi verziók tartoznak. Egyedi fejlesztések esetén a nyelvi 

verziók ára is egyedi. 

Ár: 15.900 Ft / nyelv 

 

 Hírszerkesztő modul 
Amennyiben Ön szeretné, hogy a honlapján a híroldalakhoz hasonlatos felület 

fogadja a látogatókat, akkor Önnek ezt a modult ajánljuk.  

A modul beállításakor az aktuális menüponton (vagy menüpontokon) a következőket 

lehet megjeleníttetni: hír címe, előtartalom, tartalom, megjelenés dátuma, sorrend. 

Ár: 24.900 Ft 

 

 Felhasználó kezelés modul 

 

 Regisztrációs lehetőség 

Regisztrált felhasználóadatait egy e-mailben elküldi az adminisztrátornak, 

valamint küld egy e-mailt a felhasználónak is, a sikeres regisztrálásról. 

Ár: 9.900 Ft  

 

 Kizárólag regisztrált felhasználóknak megjeleníthető menüpontok 
Beállíthatja, hogy egyes menüpontok csak a regisztrált felhasználók számára 

legyenek elérhetők. 

Ár: 9.900 Ft  

 

 2 szintű jogosultság kezelés 

Ár: 7.900 Ft  

 

 3 szintű jogosultság kezelés 

Ár: 8.900 Ft  
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 4 szintű jogosultság kezelés 

Ár: 9.900 Ft  

 

 5 szintű jogosultság kezelés 

  Ár: 10.900 Ft  

 

 Több albumot kezelő képgaléria modul 
Segítségével több albumba rendezve hozhat létre képgalériát a honlapon. Az 

albumok kiválasztása után lehetősége nyílik a felhasználónak kiválasztani az általa 

nagyobb méretben megtekinteni kívánt képeket, melyek között egy kattintással 

navigálhat. 

Ár: 24.900 Ft  

 

 

 Interaktív modulok 

 

 Hírlevél küldő rendszer 
Egyszerűen tud ügyfeleinek html levelet küldeni, közvetlenül az adminisztrációs 

felületről. Így nincs szükség levelező kliens (pl.: Outlook) használatára.  

A hírlevél küldő rendszer segítségével, a felhasználók csoportba rendezése, és a 

megírt és mentett levelek csoportonkénti küldése néhány kattintással elvégezhető. 

Ár: 32.900 Ft  

 

 Ellenőrzött fórum modul 

Regisztráció után a látogatók megtehetik bejegyzéseiket. A moderátor az 

adminisztrációs felületen a bejegyzéseket és a felhasználókat egyaránt letilthatja 

illetve törölheti. 

Ár: 22.900 Ft  

 

 Blog modul: 
A regisztrált felhasználóknak lehetőségük nyílik hozzászólásokat írni, az 

adminisztrátor által felvitt blog bejegyzésekhez, melyek a Blog menüpontra kattintva 

egymás alatt, címmel és elő tartalommal jelennek meg. Az adott blog bejegyzéshez 

tartozó hozzászólások időrend szerint lesznek láthatóak. 

Ár: 32.900 Ft  

 

 RSS támogatás 

Híreiből vagy blog bejegyzéseiből egy úgynevezett RSS feedet hozunk létre, amely a 

felhasználók által bármelyik RSS olvasóban megnyitható. 

Ár: 9.900 Ft  

 

 Vendégkönyv 

A látogatók itt tehetik meg bejegyzésüket. Az adminisztrációs felületen, 

természetesen lehetőség nyílik moderálni a bejegyzéseket.  

Ár: 9.900 Ft  
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 Kereskedelmi modulok 

 

 E-Commerce modul – Termékbemutató és értékesítő rendszer 
Ezen modulunk segítségével leírással és képekkel illusztrálva töltheti fel termékeit 

honlapjára, melyet a látogatók - megtekintés után - megrendelhetnek. 

Ár: 49.900 Ft  

 

 E-Commerce plusz modul  

Webáruházát az alábbi kiegészítőkkel bővítheti: 

 

o Kereső 

Keresési lehetőséget biztosít az E-Commerce modulban felvitt termékek 

között. 

o Akciók megjelenítése 

o Újdonságok feltüntetése 

o Leggyakrabban vásárolt termékek mutatása 

o Leggyakrabban megtekintett termékek listázása 

o Kedvenc termékek 

o E-Promotion modul – Termékízelítő 

A nyitólapra tetszőleges számú (általában 6-12), véletlenszerűen kiválasztott 

terméket helyezünk el. (ref: www.csstuning.hu , www.csempe22.hu , 

www.x-gamezbikeshop.hu)  

Ár: 27.900 Ft  

 

 

 Űrlapok 

 

 Űrlap I. 

Maximum 8 mezőt tartalmazó űrlap készítése. A felhasználó megadhatja a 

szükséges, meghatározott adatokat és gombnyomással azonnal elküldheti az e-mailt 

a honlap adminisztrátorának. 

Ár: 9.900 Ft  

 

 Űrlap I. plusz 

Maximum 8 mezőt tartalmazó űrlap készítése. A felhasználó megadhatja a 

szükséges, meghatározott adatokat és gombnyomással azonnal elküldheti az e-mailt 

a honlap adminisztrátorának. 

Az adatok adatbázisban tárolódnak és lehetőség van xls formátumú exportálásra. 

Ár: 24.900 Ft  

 

 Űrlap II. 

8-30 mezőt tartalmazó űrlap készítése. A felhasználó megadhatja a szükséges, 

meghatározott adatokat és gombnyomással azonnal elküldheti az e-mailt a honlap 

adminisztrátorának. 

Ár: 19.900 Ft  

mailto:info@netteszt.hu
http://www.csstuning.hu/
http://www.csempe22.hu/
http://www.x-gamezbikeshop.hu/


 

NETTESZT Informatikai Kft. 
Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2. 

Tel.: +36-1-445-0999 
Mobil: +36-70-419-2199 

Fax: +36-1-445-0998 
E-mail:info@netteszt.hu 

Bankszámlaszám: 10403057-50526565-90851007 

 

 

 

 Űrlap II. plusz 

8-30 mezőt tartalmazó űrlap készítése. A felhasználó megadhatja a szükséges, 

meghatározott adatokat és gombnyomással azonnal elküldheti az e-mailt a honlap 

adminisztrátorának. 

Az adatok adatbázisban tárolódnak és lehetőség van xls formátumú exportálásra. 

Ár: 32.900 Ft  

 

 Kereső modul 

 

 Kulcsszavas kereső 

A honlap tartalmi részében történő keresésre szolgál, egy a felhasználó által 

megadható szóra vonatkozóan. 

Ár: 24.900 Ft  

 

 Banner megoldások 

 

 Flash banner: 

Flash technológiával elkészítjük az animált hirdetését. 

 Ár: 30.000 Ft -tól 

 

 Flash banner méret mutációja: 

Ha több méretben szeretné megrendelni a bannert. 

 Ár: az eredeti banner 30% / mutáció 

 

 Gif banner: 

Elkészítjük az animált hirdetést egy-egy méretben. 

 Ár: 30.000 Ft  

 

 Gif banner méret-mutációja: 

Ha több oldalra kívánja elhelyezni és ezért több méretben szeretné megrendelni a 

bannert. 

 Ár: 9.000 Ft / mutáció 

 

 Banner kezelő rendszer 

Ezzel a modullal kezelheti az adminisztrátor a honlapon futtatott bannereket. 

Lehetőség van a hirdetések folyamatos változtatására (rotálására). A banner helyek a 

következők: felső, bal oldali (menü alatti), jobb oldali, láblécben elhelyezett. 

Ár: 36.900 Ft  

 

 Egyéb modul 

 

 Nyomtatóbarát verzió 
A honlap minden oldaláról egy nyomtatóbarát verzió generálása 

Ár: 19.900 Ft  
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 Arculattervezés 

 

 Fényképek készítése, feldolgozása 

Céges rendezvények, workshop-ok, konferenciák, szakmai kiállítások, termék 

bemutatók, katalógus. cca. 150 db kép elkészítése, és feldolgozása. 

Ár: 39.900 Ft  

 

 Logó tervezés 

Az ár két különböző logó-terv elkészítését tartalmazza. A kiválasztott látványtervből 

készítjük el a végleges logót. Az ár a kiválasztás utáni módosítások tekintetében 

kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 32.000 Ft  

 

 Levélpapír tervezés 

Az ár két különböző levélpapír terv elkészítését tartalmazza. A kiválasztott 

látványtervből készítjük el a végleges levélpapírt. Az ár a kiválasztás utáni 

módosítások tekintetében kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 22.000 Ft  

 

 Névjegykártya tervezés 

Az ár két különböző névjegy terv elkészítését tartalmazza. A kiválasztott 

látványtervből készítjük el a végleges névjegykártyát. Az ár a kiválasztás utáni 

módosítások tekintetében kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 27.000 Ft  

 

 Boríték tervezés 

Az ár két különböző boríték terv elkészítését tartalmazza. A kiválasztott 

látványtervből készítjük el a végleges borítékot. Az ár a kiválasztás utáni 

módosítások tekintetében kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 22.000 Ft  

 

 Kis arculattervezés 

 Logó 

 Névjegykártya 

 Levélpapír 

Az ár mindhárom tétel esetében két különböző terv elkészítését tartalmazza. A 

kiválasztott látványtervből készítjük el a végleges anyagokat. Az ár a kiválasztás 

utáni módosítások tekintetében kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 70.000 Ft  

 

 Dosszié tervezés 

Az ár két különböző dosszié terv elkészítését tartalmazza. A kiválasztott 

látványtervből készítjük el a végleges dossziét. Az ár a kiválasztás utáni módosítások 

tekintetében kétfordulós módosítást tartalmaz. 

Ár: 54.000 Ft  
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II. Tárhelyek: 

 

 

A honlap egy szoftver, amely önmagában - akár az Ön számítógépén - is működőképes. 

Ahhoz, hogy az Ön honlapja az interneten megjelenjen szükség van egy megfelelő méretű 

tárterületre, melyet webszerverünkön biztosítunk. 

 

Tárhely csomagjaink kialakításánál is fő irányelvünk a rugalmasság volt, azaz hogy Ön 

könnyedén kiválaszthassa az igényeinek legmegfelelőbb szolgáltatást.  

 

Webtárhely kínálatunkat két fő csoportra osztottuk:  

 Általános webtárhely csomag, ami csak a táblázatok alatt felsorolt szolgáltatásokat 

tartalmazza, 

 Karbantartásos webtárhely csomag - a felsorolt szolgáltatásokon kívül - havi 1 órás 

INGYENES honlap karbantartással kibővített webtárhely csomagok. 

 

 

Általános tárhely csomagok 

Csomag neve  
Tárhely mérete 

(Mb)  

Ingyenes e-mail 

(db/Mb)  
Al-domain  Éves díj  

Net-500  500 25/20 5 12 900 

Net-1000  1000 40/20 7 17 900 

Net-2500  2500 60/20 10 22 900 

Net-5000  5000 80/20 15 27 900 

Net-10000  10000 100/20 20 32 900 

 

Tárhely csomagok karbantartással 

Csomag neve 
Tárhely mérete 

(Mb) 

Ingyenes e-mail 

(db/Mb) 
Al-domain Éves díj 

Net-Light 20 3/20 - 18 000 

Net-Medium 100 10/20 3 24 000 

Net-Comfort 250 25/20 5 45 000 

Net-Pro 500 50/20 7 69 000 

Net-Extra 1000 100/20 10 99 000 

 

Áraink a 20%-os Áfa-t nem tartalmazzák. 
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Az alábbi szolgáltatásokat minden tárhely csomagunkhoz ingyenesen biztosítjuk:  

 1 db .hu domain név regisztráció / átregisztráció 
 saját DNS szerver 

 az e-mailek böngésző segítségével is megtekinthetőek 

 autorespond 

 a levelezéshez szükséges elérések biztosítása (POP3, IMAP, SMTP) 

 korlátlan adatforgalom 
 minden e-mail fiók spam és vírus szűrése 

 oldal látogatottsági statisztika 

 a www előtag elhagyható (www.cegnev.hu, cegnev.hu) 

 telefonos és e-mail ügyfélszolgálat 

 napi biztonsági mentések 
 100 Mbit/sec sávszélesség 

 Fix IP  

 FTP hozzáférés 

 phpMyAdmin, E-mail admin 

 

 

 

III. Kiegészítő Szolgáltatások 

 

Domain regisztráció  

Az Ön által választott domain regisztrációja (www.cégnév.hu), melynek átfutási ideje 

várhatóan 3 hét (2 hét meghirdetési várólista + 1 hét adminisztrációs idő). Amennyiben 

prioritásos a domain (a cég rövid nevével egyező vagy védjegyes a lajstromszám alapján) 

akkor a domain regisztráció várhatóan 5-7 munkanap.  

A regisztrációhoz céges iratok másolatára (cégbírósági végzés vagy cégkivonat, aláírási 

címpéldány), a kitöltött és aláírt megrendelőlapra és meghatalmazásra (kizárólag domain 

ügyintézéssel kapcsolatban) van szükség. 

Új domain 2 éves regisztráció, a szolgáltatás ára: 4 900 Ft/db. 

 

Domain átregisztráció  

Jelenlegi domainjének webszerverünkre irányítása, melynek átfutási ideje várhatóan 1 hét. A 

domain név átregisztrációjához szükség van a céges iratok másolatára (cégbírósági végzés 

vagy cégkivonat, aláírási címpéldány), a kitöltött és aláírt domain átregisztrációs 

megrendelőlapra és meghatalmazásra (kizárólag domain ügyintézéssel kapcsolatban). 

A szolgáltatás ára: 2 900 Ft/db  

 

Nyomdai szolgáltatás  

Nyomdaipari termékek designjának tervezésétől, a nyomdai előkészítésen keresztül, a teljes 

kivitelezésig; a szórólapkészítéstől, a névjegykártya tervezésen keresztül, az 

újságnyomtatásig készséggel állunk rendelkezésére.  
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IV. Hardver forgalmazás 

 

Igénye szerint felújítjuk, összeállítjuk az optimális konfiguráció szerinti számítógépet, beszerezzük 

a szükséges eszközöket. Kérje egyedi árajánlatunkat. 

 

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

 

Referenciáinkat megtekintheti honlapunk (www.netteszt.hu) Referenciák menüpontján belül. 

 

 

Budapest, 2009. 

 

További együttműködésünkben bízva, tisztelettel: 
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