ENKELT MED NY WEBBPLATS
Webben är en viktig informationskanal för all offentlig sektor på Åland. Oavsett om du behöver en helt ny
webbplats eller vill uppdatera ditt befintliga Åda webbplatspaket hjälper vi dig att möta kraven på digital
offentlig service.

Vårt webbpaket är utformat efter behoven hos
offentliga organisationer och myndigheter
med fokus på tillgänglighet, webbstandard
och användbarhet.

• innehållsöverföring (flytt av innehåll från den
gamla webbplatsen till den nya)
• webbanpassade texter (både helt nytt material
och uppdatering av befintliga texter)
• databashantering och andra utvecklingstjänster

Vi erbjuder en kraftfull lösning där du får ett
grundpaket som innehåller:
• design av webbplats enligt en av tre
standardmallar med färgval i samråd med
leverantören Strax. Se regeringen.ax eller
fma.ax för exempel på utseende.
• grundfunktioner för offentlig sektor som
nyheter och kalenderfunktion
• utbildning i publiceringsverktyget
med fokus på att publicera tillgängligt
• support under och efter avslutat projekt
• drift av webbplats

• extra jourberedskap (utöver kontorstider)
• utbildning i publiceringsverktyget för
nya administratörer
• Google translate som tillval på din webbplats.

Vill du veta mer?
Kontakta tjänsteägare Lynn Häggblom för
mer information och svar på dina frågor
om webbpaketet.
lynn.haggblom@ada.ax
+358 18 12 900

• säker surf för besökare till webbplatsen
genom krypterad trafik (SSL-certifikat).
Resultatet är en funktionell och tillgänglig webbplats som är lätt att använda för både besökare
och administratörer.

Skräddarsytt och anpassat!
Givetvis går det alltid att göra unika anpassningar av grundpaketet, till exempel genom att
beställa en unik och helt kundanpassad design
för webbplatsen. Eller lägga till ytterligare
funktioner om verksamheten kräver det.
Många har också stor nytta av att göra en förstudie för att kartlägga behovet av en uppdaterad
struktur och navigering.
Som tillval kan du också få:
• grafisk profil (en helt ny eller uppdatering
av den gamla)
• elektronisk anslagstavla (godkänd enligt
gällande lagkrav)
• talande webb (hjälpmedel som läser upp
webbsidor och pdf:er)
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