Pisteytys

Vire

Kanava

4D Digital

Leimahdus

Doop

Julkaisujärjestelmä Tekninen laatu
0-3
Drupal: Paras tietoturva, tietoturva 3: Moitteettomasti toimivia
helppo päivittää, TYYllä kokemusta sivuja
Drupalista ja henkilö valmiina, joka
osaa käyttää Drupalia, Drupal on
käyttäjäystävällinen ylläpitää

Responsiivisuus
0-3
3: Responsiivisuuden laatu
korkea, toimivat hyvin, ei
bugeja

Konseptisuunnittelu
0-3
1: Referensseissä vain
yksinkertaisia
navigaatiopolkuja,
noudattivat samaa kaavaa

Projektinhallinta
0-3
2: Eivät nimenneet tiimiä,
eivät ylittäneet odotuksia

Tarjouksen kattavuus
0-3
1: Suppein kaikista
tarjouksista

Esteettömyys
0-3
2: Lupasivat toteuttaa,
lukulaitetuki ja tekstin koon
vaihtamisen toimivat

Ylläpito
0-3
2: Ei pakollista ylläpitoa,
eivät tarjonneet
palvelintilaa, ylläpitoa ei
määritelty

Wordpress: Käyttäjäystävällinen, 1: Puutteita viimeistelyssä, 1: Visuaalisesti latteat ja
toimiva, hyvä tietoturva, pieniä bugeja
yksinkertaiset referenssit
tietoturvan päivittäminen Drupalia
vaikeampaa

2: Responsiivisuus toimii
pääsääntöisesti hyvin,
välillä pieniä
päällekkäisyyksiä

1: Referensseissä vain
yksinkertaisia
navigaatiopolkuja,
noudattivat samaa kaavaa

2: Valmis työnjako, eivät
ylittäneet odotuksia

2: Tarjouksen kattavuus
melko laaja

2: Lupasivat toteuttaa, ei
standardia tai referenssiä
arvioinnin tueksi

3: Tarjoavat kattavaa ja
edullista ylläpitoa, 30€/kk

16

Wordpress: Käyttäjäystävällinen,
toimiva, hyvä tietoturva,
tietoturvan päivittäminen Drupalia
vaikeampaa

1: Referenssit ulkoasun
puolesta vaihtelevia, kaikki
eivät miellyttäneet silmää,
mikään ei säväyttänyt,
valikot kuitenkin selkeitä

2: Responsiivisuus toimii
hyvin, hyviä referenssejä,
kokonaisuutena ei yllä
Vireen tasolle

2: Navigaatiopolku toimii,
valikot yksinkertaisia, mutta
laajempia kuin Vireellä ja
Kanavalla, referensseissä ei
laajoja valikkoja

2: Nimesivät tiimin, joka
2: Kattava tarjous
sivuja tekisi,
tuotantoprosessi määritelty
tarjouksessa

2: Lupasivat toteuttaa,
lukulaitetuen ja tekstin
koon vaihtamisen pitäisi
toimia

2: Tarjoavat ylläpitoa, ei
pakollinen, palvelintila,
kallis 145€/kk
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Drupal: Paras tietoturva, tietoturva 3: Teknisesti moitteettomia
helppo päivittää, TYYllä kokemusta sivuja, järkevästi
Drupalista ja henkilö valmiina, joka suunniteltuja, ei bugeja
osaa käyttää Drupalia, Drupal on
käyttäjäystävällinen ylläpitää

2: Selkeitä, toimivia sivuja,
jotka miellyttivät silmää,
eivät kuitenkaan
säväyttäneet

3: Responsiivisuuden laatu 2: Erilaisia
2: Perusasiantunteva ote, ei 2: Saman laajuinen kuin
korkea, toimivat hyvin, ei
navigaatiopolkuratkaisuja, erottunut erityisesti
muutkin
bugeja
referensseissä yhdet
erittäin toimivat laajat sivut

2: Lukulaitetuki ja tekstin
koon vaihtaminen
onnistuvat

2: Ylläpito ei pakollinen,
palvelintila myös
valinnainen, tuntiveloitus
65€/h

18

Drupal: Paras tietoturva, tietoturva
helppo päivittää, TYYllä kokemusta
Drupalista ja henkilö valmiina, joka
osaa käyttää Drupalia, Drupal on
käyttäjäystävällinen ylläpitää

2: Kaikista eniten
panostusta visuaalisuuteen,
erilaisia ratkaisuja, ei saman
kaavan mukaan, selkeitä
sivuja, jotka miellyttivät
silmää

2: Erilliset mobiilisivut, joilla
responsiivisuus toimii
hyvin, ei juuri referenssejä
responsiivisista sivuista

2: Lukulaitetuki ja tekstin
koon vaihtaminen
onnistuvat

1: Pakollinen tuki 128€/kk,
sisältää palvelintilan,
palveluntaso hyvä

18

3: Ei näkyviä puutteita
viimeistelyssä, aukeavat
nopeasti, skaalautuvat
hyvin, linkit toimivat

3: Moitteettomia sivuja,
hyvät
tietokantaominaisuudet,
viimeisteltyjä

Ulkoasun laatu
0-3
1: Yksinkertaiset
referenssit, eivät
säväyttäneet, ei
visuaalisuutta

3: Jäsennelty
suunnitteluprosessi,
kykenivät muotoilemaan
useita erilaisia ratkaisuja
ongelmiin, erottuu
edukseen

3: Vakuuttava ote
prosessinhallintaan,
erottuu edukseen

2: Saman laajuinen kuin
muutkin

Pisteet yhteensä

15

