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Web Boutique 

Bemutatkozik a Web Boutique | Mit tud? | Háttértámogatás | Adatkezelés | Díjak 

 

„Kicsi vagyok, webre váltok, onnan adom el a világot.” 

 

Külső kitettségektől és keretektől mentes online kereskedelmi megoldás, minden részletében az 

Ön igényeinek megfelelően kivitelezve 

 
 

Bemutatkozik a Web Boutique 

 Mi az a Web Boutique? 

Ahogy a való életben létezik nagy áruház és kis üzlet, avagy butik, úgy a virtuális kereskedelmi 

térben is lehetőség van utóbbiak számára az optimális megoldást nyújtani. 

 

Nem több ezer terméket árulnak, így nincs szükségük tömeges adatbetöltésekre, számukra 

túlméretezett (és túlárazott), monstre rendszerekre. Van viszont igény és idő a teljes felület, illetve 

minden egyes termék és megjelenésük gondos megtervezésére, kezelésére, a butik egyedi 

hangulatának átadására, a vásárlók közvetlenebb megszólítására, a velük való kapcsolat tetszőleges 

minőségének kialakítására. 

 

A Web Boutique koncepció mindezt lehetővé teszi, és még sokkal többet... 

 

 Miért kell ez nekem? 

Nyilván nem kell. Lehet élni nélküle. Főleg, ha nem kívánok foglalkozni webes értékesítéssel. No 

de ha mégis azzal foglalkozom, máris más a helyzet, és a helyes kérdés inkább ez: Miért EZ kell 

nekem? Pár gondolat erről: 

• Szeretnék Vevőimnek hangulatot, stílust átadni, bemutatni. 
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• Szeretném, ha webes megjelenésem minden részletében megtervezett és elképzelésem 

szerinti lenne. 

• Felmértem, hogy egy „konzerv” webshop megoldás sokkal kevéssé rugalmas, mint egy 

egyedi, igényeimre szabott, elképzelésemhez igazított fejlesztés. 

• Nem szeretnék külső kitettségektől függeni. 

 
 

Mit tud? 

• Eladni 

• Üzemeltetői és vásárlói felületet biztosítani számtalan funkcióval a komfortos kezelhetőség 

és kényelmes vásárlás érdekében 

• Lehetőséget adni arra, hogy hangulatot, stílust, életérzést adjon át Vevőinek. Külön kis 

világot teremthet 

• Külső kitettségektől, keretrendszerektől független működést biztosítani – a „konzerv” 

helyett higgyen a stabil alapokon nyugvó egyediség, egyéniség erejében! 

• A megfelelő időben eljuttatni a fontos információkat mind a Vásárlók, mind a Web 

Boutique számára 

• Még annyi minden mást, amiről beszélhetnénk. Ha szeretné, állok rendelkezésre, 

beszélgessünk! 

 
 

Háttértámogatás 

Web Boutique-jához működéstámogatási lehetőséget is választhat. Ennek keretén belül az 

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat. A 

működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, az Ön Web Boutique-jának 

összetettsége alapján kalkulált ellenértékű szerződés, mely biztosítja az adott üzleti napon történő 

reagálást, az esetlegesen felmerült probléma megoldásának mihamarabbi megkezdését és 

megoldását. Ennek díjáról a Díjak csempén tájékozódhat. 
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Adatkezelés 

Joggal merülhet fel Önben, hogy nem kíván foglalkozni a mégoly könnyeden és egyszerűen, vonzó 

felületen történő Web Boutique üzemeltetéssel, inkább megbízná ezzel a fejlesztőt. Ha így kívánja, 

jó hír, hogy ennek semmi akadálya. 

Tartalomkezelésban, arculatváltás megtervezésében és kivitelezésében, adatkezelésben a Havasi 

Sofware Ház áll rendelkezésére. 

 

Ha felmerül Web Boutique-jának és adattartalmának mentése, azt akár adatmegőrzéssel 

[rendelkezésre tartás] együtt is igénybe tudja venni. 

 
 

Használati díjak, árazás 

Web Boutique-jának ára egyszerre több tényezőtől függ. Konkrét árajánlathoz, vagy akár csak egy 

erős becsléshez egyaránt szükség van arra, hogy megossza igényét, és visszaigazolva lássa annak 

teljes megértését. Az igényből ötletek, funkciók bontakoznak ki, melyeket egyeztetünk, és 

megszületik a pontos specifikáció, rendszerterv. Ez a határidővel kiegészülve fogja meghatározni 

a bekerülési költséget, mely tartalmazza az esetleges webcím [webdomain], a hozzá tartozó webes 

tárterület, valamint a fejlesztés és üzembe állítás díját. 

 

Egy Web Boutique feljesztési és üzembe állítási költsége 450 000 Ft-tól elérhető. 

A Web Boutique-hoz működéstámogatási szerződés is igénybe vehető. Ennek keretén belül az 

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat, 

megoldásokat. A működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, a Web Boutique 

összetettsége, valamint az általa biztosított szolgáltatáshalmaz alapján kalkulált ellenértékű 

szerződés, mely biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen felmerült probléma 

megoldásának mihamarabbi megkezdését és megoldását. 200 000 Ft-tól áll rendelkezésre. 

 

Habár a Web Boutique igen kifinomult és tárterület-takarékosságra törevő adatkezelési metodikát 

használ, mégis szükség lehet rá, hogy idővel a használat során feleslegesen tárterületet foglaló 
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állományok véglegesen törlésre kerüljenek, ezáltal tárterület szabaduljon fel. Az ilyen típusú 

„Adattisztítás” elvégzésére ritkán van szükség, de ha ezen múlik, hogy kell-e tárterületet bővíteni, 

avagy a meglévő tárterületen felszabadítható annyi hely, mellyel még hosszú ideig tárterület növelés 

nélkül tud üzemelni a Web Boutique, máris létjogosultságot nyer a funkció. Az Adattisztítás 50 000 

Ft-tól érhető el. 

 

Összefoglalva az alábbi kiinduló alapárakkal érdemes kalkulálni: 

 

Web Boutique alapdíj 

Fejlesztés és 

üzembeállítás 

Háttértámogatás* 

[Ft/1 év] 

Adattisztítás* 

[Ft/alkalom] 

Együttesen 

[éves 

háttértámogatással 

évi egy 

adattisztítással] 

450 000 Ft-tól 200 000 Ft-tól 50 000 Ft-tól 700 000 Ft-tól 

* opcionális tétel 

Web Boutique-jának, arculatát, szolgáltatási körét, esetleg a hozzá tartozó tárterület méretét kívánja 

módosítani, erre minden lehetősége megvan. Ezek új vagy kiegészítő fejlesztésnek, átalakításnak 

minősülnek, díjszabásuk teljes mértékben attól függ, milyen volumenű erőforrást igényel 

megvalósításuk. Egyeztetés, pontos specifikáció megléte esetén árazható. 

 

A Web Boutique és az általa kezelt adatok értéket képviselnek. Ezen érték biztonsági mentése és 

megőrzése fontos és javasolt szolgáltatás. Ezek díjszabása a kezelt adatmennyiség függvényében a 

következők szerint alakul: 
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Adatkezelési díjak 

Adatmennyiség 

Adatmentési 

díj 

[Ft/alkalom] 

Adattárolási 

díj 

[Ft/1év] 

Együttesen 

0 GB < ADAT <= 1 GB 3 000 Ft 8 000 Ft 11 000 Ft 

1 GB < ADAT <= 5 GB 5 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

5 GB < ADAT <= 10 GB 10 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

10 GB < ADAT <= 50 GB 20 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 

50 GB < ADAT <= 100 GB 35 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 

100 GB < ADAT <= 500 GB 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 

 

 

Kapcsolat 

Kérdése van? | Hasznosnak ítélne egy személyes/online konzultációt 

 

Megtisztelő megkeresését az info@havasisoftware.hu e-mail címen várom. Ha rendelkezik 

feladatleírással, specifikációval, kérem mellékelje leveléhez a minél jobb megértés érdekében. 
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https://havasisoftware.hu/web_boutique

