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NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom 

Status hjemmeside. Techweb AS
REVIDERT TILBUD FRA TECHWEB ETTER BEARBEIDING OG MØTE 16.10.19:

◼ 1. Prisforslag for prosjekt:
 Fase 1: Strategi (kr 18.000,-)

 Fase 2: Design (kr 55.200,-)

 Fase 3: Utvikling (kr 78.000,-)

 Fase 4: Lansering (kr 24.000,-)

Totalt: kr 175.200 eks. mva.

◼ 2. Prisforslag for løpende optimering: Løpende videreutvikling og forbedring av web i tre 

måneder, basert på behov/ønsker/endringer under veis i prosjektet + data fra sluttbrukere. Pris pr. 

md: kr 20.000,- (kan fornyes etter tre måneder om dette er hensiktsmessig). Timepris 1.200 

◼ 3. Lisenskostnad + driftskostnad: $300 pr. md: Årlig kostnad ca. kr 36.000 (f.o.m. 2021)

◼ OPPSUMMERT:
 Total investering 175. - 230.000 kr eks. mva.

 Årlig løpende drift fra 2021  kr 36.000 inkl. mva. + evt. utviklingsbistand

 Plattformspråk/publiseringsverktøy: HubSpot CMS (proprietært)

 Vesentlig element for merkostnader er primært antall designmaler/undersider som må lages. 

Tilbudet inkl. inntil10 unike maler, noe som bør være mer enn tilstrekkelig.

 Chat-funksjonen/bot er priset med 15 timer, men må avklares.
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NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom 

Status hjemmeside. Enklere Valg AS
REVIDERT TILBUD FRA MEDIEBYRÅET ENKLERE VALG AS ETTER OPPFØLGINGSMØTE 08.11.19:

◼ 1. Prisforslag for prosjekt:

 Fase 1: Nettside tilpasset dagens organisering og medlemsgruppe (kr 90.- 110.000)

 Fase 2: Fullt integrert for nye medlemsgrupper og definert egenbetjening derfra. (kr 90. -140.000)

◼ 52.000 (ink mva) i designkostnader kan spares hvis man er fornøyd med designet  levert i fase 1

Totalt: kr 200-250.000 eks.mva

◼ 2. Prisforslag for løpende opimering/utvikling:

 Timepris kr 1.200 eks. mva.

◼ 3. Lisenskostnad + driftskostnad: Årlig kostnad ca. kr 24.000 (påløper f.o.m. 2021)

◼ OPPSUMMERT: 
 Total investering 110. – 250.000 kr eks. mva.

 Årlig løpende drift fra 2021:  kr 24.000 inkl. mva.+ evt. utviklingsbistand

 Plattformspråk/publiseringsverktøy: WordPress (det mest brukte språket, ikke proprietært)

 Vesentlig element for merkostnader er primært antall designmaler/undersider som må lages.

 Chat-funksjonen/bot er priset med 15 timer, men må avklares.

 6 uker leveransetid (litt raskere for fase 1)
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NFN
Nye nettsider



Versjon 1
Pris ca 90 000 - 110 000



Artikkeloppsett:

Administrator må 

opprette artikler i 

backend (wordpress)

+

Utsendelse av utvalgte 

nyheter i et nyhetsbrev 

(direkte i wordpress)*

Kalender:

Administrator må 

opprette hendelser for 

kalender i backend 

(wordpress). Ingen 

brukere har tilgang til 

å opprette hendelser

(full integrasjon med 
google/outlook 

kalender)

Medlemskap:

2 nivåer av tilganger. 1 

uten innlogging (alle 

kan se dette), og 1 med 

innlogging som gir 

tilgang på “låst” 

informasjon

Feed:

Vi henter inn artikler 

fra andre nettsider. Om 

nettsidene tilbyr feed i 

form av RSS kan vi 

automatisk linke til 

artiklene

Versjon i tilbyr de viktigste modulene for den nye nettsiden. Design kan ikke endres nevneverdig fra dagens utkast.

*oppsett av “automatisk nyhetsbrev” er ca 16 timer ekstra arbeid mot forrige anslåtte timeantall

Inkludert i nettside v.1



Versjon 2
Pris ca 250 000



Versjon 2 er det vi mener en “full pakke” og bør vurderes om man ønsker å ha leverandørene med på laget

Inkludert i nettside v.2

Artikkeloppsett:

Administrator må opprette 
artikler i backend 

(wordpress) 

+

Brukere/leverandører kan 
opprette artikler direkte i 

nettleseren og sende disse 
til godkjenning til 

administrator

+

Utsendelse av utvalgte 

nyheter i et nyhetsbrev 

(direkte i wordpress)*

Kalender:

Administrator må 
opprette hendelser for 

kalender i backend 
(wordpress). Ingen 

brukere har tilgang til å 
opprette hendelser

+

Brukere/leverandører kan 
opprette 

kalenderhendelser 
direkte i nettleseren og 

sende disse til 
godkjenning til 
administrator

(full integrasjon med 
google/outlook kalender)

Medlemskap:

2 nivåer av tilganger. 1 
uten innlogging (alle 

kan se dette), og 1 
med innlogging som 
gir tilgang på “låst” 

informasjon

+

Alle brukere kan styre 
sin egen bruker (ala 

LinkedIn). Brukere og 
leverandører kan 

legge inn sine 
spesialkompetanser 

og ha en oversikt over 
artikler de selv er del i.

Feed:

Vi henter inn artikler 
fra sider utenfor NfN 

sin nettside. 

Om nettsidene tilbyr 
feed i form av RSS kan 
vi automatisk linke til 

artiklene

Forum:

Vi kjøper en lisens for å 
opprette forum på 

hjemmesiden. Dette gjør 
at brukere kan 

kommentere på artikler 
og opprette egne saker 

som kan diskuteres 
internt medlemmer seg 

imellom.



Forside



Artikkel + kommentarfelt





1

2

3

Versjon 2 - hvorfor betale mer?

Versjon 2 har satt av ca 100

ekstra timer til design og

programmering. Med bedre tid

får vi laget en mer gjennomført

opplevelse

Versjon 2 tilbyr spesiallaget

opplæringsmateriale som vil

være tilgjengelig 24/7

Versjon 2 gir brukerne full

kontroll over sin profil. Det vil

også være mye enklere å få med

leverandører som kan skape

innhold på nettsiden sammen

med NfN



NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom 

Slutt
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NfN – Norsk nettverk for 

Næringseiendom

Norwegian Real Estate and Facility Management Network

Status ny hjemmeside etter tilbudsforespørsel
Sak. 30.19. NfN styremøte 16. oktober 2019

Presentasjon fra Styremøte 5/19



NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom 

Sak 30.19 Status etter tilbudsforespørsel

◼ Følgende ble forespurt:

 NDW.NO – Norsk Design og Webtjenester 

 Techweb AS

 Mediebyrået Enklere Valg AS

 Telenor divisjon Bedriftsmarked (meldte interesse, men trakk 

seg pga. kompleksitet)

◼ Tilbudsfrist:

 Opprinnelig 16. september 2019

 Utsatt til 23. september 2019
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NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom 

Sak 30.19 Status etter tilbudsforespørsel

◼ Følgende leverte tilbud:

 Mediebyrået Enklere Valg AS, samlet pris 326.000 kr inkl. mva.
Pr. 15.10.19 er det gitt tilleggsinformasjon om at en oppgradert løsning 

tilsvarende dagens funksjonalitet, koster ca. 150.000 kr. Inkl. mva.

◼ Indikativt tilbud etter frist:

 Techweb AS har vist interesse. Har nå kapasitet etter andre 

avsluttede prosjekter.

 Basert på kravspesifikasjonen er det gitt et estimat på ny 

hjemmeside, introduksjon +  etterarbeid:

samlet kr 300.000 – 370.000 kroner. 
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NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom 

Sak 30.19 Status etter tilbudsforespørsel

◼ Aktiviteter etter styremøtets beslutninger/anbefalinger:

 Avklarings- og innspillmøte med Techweb AS, 16. oktober 2019, 

kl. 1300

 Avklaringsmøte med Enklere Valg AS:

◼ Gjennomgang av tilbud

◼ Forslag til oppsplitting i Fase1 (ny versjon «dagens løsning» og Fase 2  

(komplett med egenpublisering/kalender og eventuelle nye 

medlemsgrupper)

 Avklaringsmøte Techweb AS etter tilbud basert på gjennomgang 

og spesifiseringer i møtet 16. oktober 2019.
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