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Uudistamisen lähtökohdat
Nettisivujen uudistaminen
28.1.2014

• Toimintasuunnitelma 2013:
– ”Aloitetaan uusien nettisivujen suunnittelu. Nettisivu-uudistus
toteutetaan vuoden 2014 alussa. Suunnitellaan nettisivujen rakenne,
sisältö sekä aloitetaan kilpailutus uusien sivujen toteuttajista.”

• Kysely TYYn nettisivuista jäsenille toteutettiin
keväällä 2013.
• Nettisivujen elinikä keskimäärin 3-5 vuotta.

Tarjouspyyntö 2.10.2013
• Tavoitteena kartoittaa hintoja, koska alustavasti
nettisivuille oli budjetoitu vain 5000 € (vrt.
tämänhetkiset sivut 10 000 €).

Tarjousta pyydettiin 10 eri
toimittajalta:
4D Digital
Anders Inno
Aucor
Doop
Kanava.to

Leimahdus
MoodsInnova
Namutehdas
Poutapilvi
Vire
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Budjetti

Toimittajan valinta

• Edustajisto budjetoi TYYn nettisivujen
uudistamiseen 10 000 €.

• Aluksi neuvottelimme MoodsInnovan, Viren
ja Kanavan kanssa, koska näiden kolmen
tarjoukset sopivat heti budjettiimme.

• Tylkkärin nettisivujen budjetti on 4000 €.

– Tarjouksessa ja referensseissä puutteita.

• Koska em. toimittajat eivät täysin vastanneet
toiveitamme, pyysimme 3 tarjouksen antajaa
tarkistamaan hintaansa budjettiimme sopivaksi.
– 4D Digital, Doop ja Leimahdus

• Tapasimme kaikki kolme em. toimittajaa (4D
Digital, Doop, Leimahdus).
– Kaikki pystyivät vastaamaan kaikkiin
vaatimuksiimme nettisivujen suhteen.
– Kaikkien uudet tarjoukset sopivat budjettiimme.

• Teimme esikarsinnan hinnan ja tarjouksen
kattavuuden perusteella.
• Hinnan perusteella pois karsiutuivat
Poutapilvi, Namutehdas, Anders Inno ja
Aucor.
• MoodsInnovan karsimme pois
julkaisujärjestelmän Joomlan vuoksi.
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• Jäljelle jääneet toimittajat pisteytimme
asteikolla 0–3 seuraavien perusteiden mukaan:
– Julkaisujärjestelmä
– Tekninen laatu
– Ulkoasun laatu
– Responsiivisuus
– Konseptisuunnittelu
– Projektinhallinta
– Tarjouksen kattavuus
– Ylläpito
– Hinta

• Responsiivisuus: Leimahduksella näyttöä
onnistuneista responsiivisista sivustoista. Doop
sanoo osaavansa tehdä, mutta näyttöä toimivista
ratkaisuista ei ole.
 Responsiivisuus on ehdoton vaatimus, sillä TYYn ja Tylkkärin
nettisivujen on toimittava pöytäkoneiden lisäksi kaikilla käytössä
olevilla mobiililaitteilla.
 Tavoitteena on tehdä aikaa kestävät nettisivut, jolloin
responsiivisuus on tärkeä toiminnallisuus mobiililaitteiden yhä
yleistyessä.
 Responsiivisuuden hyvä toteuttaminen tarkoittaa elementtien
onnistunutta priorisointia, mistä Leimahduksella hyvää näyttöä
(Doopilla ei).

• Pisteytyksen jälkeen Doop ja Leimahdus jäivät
jäljelle.
• Valinta näiden kahden välillä oli vaikea, mutta
pitkällisen vertailun jälkeen päädyimme
valitsemaan Leimahduksen. Päätöksessä
eniten painoivat kaksi asiaa: responsiivisuus ja
ylläpito/palvelintila.

• Ylläpito: Leimahdus ei tarjoa
kuukausivelotteista ylläpitoa eikä vaadi
palvelintilan hankkimista mistään tietysti
firmasta. Doop tarjoaa ylläpidon ja palvelintilan
omalta serveriltään (125 € / kk + alv.)
 On käytännöllisempää ja edullisempaa, että voimme itse
vaikuttaa palvelintilan tarjoajan valintaan.
 Ylläpito on tähän asti hoidettu TYYn työntekijöiden ja osaaikaisen nettisivuvelhon Jyri-Petterin toimesta  Tämä tulee
edullisemmaksi (tuntihinta vain tehdystä työstä ja tuntihinta
pienempi kuin mainituilla firmoilla).
 Mikäli koemme tarvitsevamme kuukausivelotteista ylläpitoa
joskus myöhemmin, olemme vapaat valitsemaan sen miltä
tahansa firmalta.
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