SARDE
Kontrakt: Business Ydelser- S. 1

Kontrakt: Tillægsarbejde til Skræddersyet Hjemmeside
Denne kontrakt er indgået mellem:
Sarde.dk
Kontaktperson:__________________
CVR.nr: 42998176
Frankrigsgade 50, 2132300 København S

Firma: _________________________________
Kontaktperson: __________________________
CVR.nr: ________________________________
Adresse:________________________________
Postnr. & By:____________________________

Herefter benævnt:
Leverandøren

Herefter benævnt:
Kunden

1.1 – Generel Arbejdsbeskrivelse
Kunden bestiller ydelsen ’Business Ydelser’. En detaljeret beskrivelse af arbejdsindholdet i
ydelsen kan ses i bilag 1.
1.2 - Pris & rabatter
Totalprisen for ’Business Ydelser’ er 6500kr.
Hvis Kunden bestiller og betaler for en periode på min. 1 år med planen ’cPanel Economy’,
’cPanel Deluxe’ eller ’cPanel Ultimate’ inden for 2 arbejdsdage efter at Kunden har underskrevet
og sendt nærværende kontrakt til Leverandøren via formularen på https://sarde.dk/modtagetordre/, så vil Kunden få 100% rabat på ydelsen ’Business Ydelser’, som således vil koste 0kr.
Tilbuddet er betinget af at Kunden ikke opsiger planen inden for en periode på minimum 1 år.
1.3 - Betalingsbetingelser og betalingsdeadlines
Kunden får tilsendt en e-mail med en faktura for ’Business Ydelser’, efter resultatet af ydelsen
’Business Ydelser’ er leveret til kunden. Kunden har 8 dage til at betale fakturaen via en bankoverførsel. Hvis fakturaen ikke betales inden for 8 dage, tillægges en rykkerrente på 10% pr.
uge.
1.3 – Deadlines
Deadline for Leverandørens levering af ’Business Ydelser’ er højest 24 dage efter kontrakten er
underskrevet af Kunden og sendt til Leverandøren.
Underskrift
Denne aftale omfatter denne tillægsaftale (nærværende dokument) samt en detaljeret
arbejdsbeskrivelse som ses i bilag a.
Derudover er denne aftale en tillægsaftale om tillægsarbejde til ’Kontrakt: Skræddersyet
Hjemmeside’ som blev indgået d.__/__/____ imellem Leverandøren & Kunden. Nærværende aftale
for tillægsarbejde er også omfattet af både hovedaftalen, den detaljeret arbejdsbeskrivelse (bilag
1) og standardbetingelserne (bilag 2) som de fremgår af og beskrives i ’Kontrakt: Skræddersyet
Hjemmeside’.
Dato: ___ /___ / _____

Dato: ___ /___ / _____

_______________________________

______________________________________________

Leverandør:______________________

Kontaktperson (Kunde): __________________________
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SARDE
Kontrakt: Business Ydelser- S. 2

Detaljeret Arbejdsbeskrivelse (Bilag a)
Yderligere en times planlægning
Den ekstra times planlægning er fordelt som
følgende:
Der afsættes yderligere 30 min. til afholdelse af
det i forvejen 30 min. lange ’Intromøde’, som
beskrives detaljeret i hovedaftalen i bilag 1.
Der afsættes yderligere 30 min. til gennemførsel
af den i forvejen 30 min. lange ’Yderligere
Kommunikation’, som beskrives detaljeret i
hovedaftalen i bilag 1.
Alt i alt, taget både hovedaftalen og denne
tillægsaftale i betragtning, vil ’Intromødet’ derfor
være 1 time langt og ’Yderligere Kommunikation’
kan tage op til 1 time.
Yderligere 5 sektioner
Leverandøren leverer yderligere 5 sektioner.
Definitionen af en sektion beskrives detaljeret i
hovedaftalen i bilag 1.
AutoBackup
Leverandøren konfigurerer to forskellige stykker
software, således, at der automatisk bliver taget
en backup af hjemmesiden dagligt og månedligt,
således, at der altid er både en nylig backup og
en ældre backup tilgængelig. En backup bliver
automatisk udskiftet når der bliver produceret ny.
Det ene af de to stykker software gemmer
backupsene lokalt på serveren og det andet
stykke software gemmer backupsene på en
ekstern lokation (Google Drev).
AutoUpdate
Leverandøren konfigurerer således, at både
WordPress og Plugins bliver automatisk opdateret
når der er nye opdateringer (herunder
sikkerhedsopdatering), og at der altid bliver gemt
en backup på serveren før der opdateres, som
automatisk bliver gendannet hvis en opdatering
skulle mislykkes.

hængelås-symbol i adresse-baren at hjemmesiden
er sikker at besøge, og således at besøgende ikke
ser sikkerhedsadvarsler når de besøger
hjemmesiden.
Sikkerhedsmonitor & 2FA
Leverandøren opsætter og konfigurerer
sikkerhedssoftwaren WordFence, således, at
Kunden modtager notifikationer, hvis softwaren
registrerer mistænksomme handlinger eller
bekymrende forhold, som f.eks. hvis en bruger
forsøger at logge ind mistænksomt mange gange
eller et stykke software lader til ikke længere at
modtage opdateringer og dermed risikere at
udgøre en sikkerhedsrisiko osv. Derudover
konfigureres 2-Faktor-Identifikation, så Kundens
risiko for at blive hacket bliver minimeret.
SEO, Sitemap til Google & Virksomhedsprofil
Leverandøren opsætter et stykke Search-EngineOptimization-software, som giver feedback på
hver enkel artikel og side på hjemmesiden, i
forhold til hvor godt siden ser ud i Googles og
andre søgemaskiners øjne, og dermed hvor højt op
søgemaskinen ranker hjemmesiden og dens
indhold. Med andre ord øges sandsynligheden
derfor for, at Kundens hjemmeside og indholdet
på hjemmesiden bliver ranket højere på Google
og andre søgemaskiner og dermed eksponeret
over for flere Kunder.
Leverandøren følger SEO-feedbacken og tilføjer
søgeord i dennes opbygning af de sektioner som
det er aftalt at Leverandøren skal levere i henhold
til hovedaftalen eller anden tillægsaftale for
tillægsarbejde. Derudover oprettes en Google
Virksomhedsprofil, som gør at virksomheden kan
dukke op med egen virksomheds-profil, når folk
søger efter virksomheden på Google, hvilke også
øger sandsynligheden for at folk klikker oftere på
hjemmesiden på Google. Derudover dannes og
uploades et Sitemap til Google, så Google ved
hvordan hjemmesiden skal crawles.

CloudFlare (CDN & SSL)
Leverandøren implementerer CloudFlare’s Content
Delivery Network, således, at hjemmesiden altid
leveres så hurtigt og sikkert som muligt, når
brugere rundt omkring i verden forsøger at tilgå
Kundens hjemmeside. Derudover implementeres
det gratis SSL-sikkerheds-certifikat som medfølger
gratis med CloudFlare’s CDN, således, at det
bliver verificeret over for besøgende, bl.a. ved et
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