Hange Elroni kodulehe üldosa hoolduseks ja arenduste tegemiseks
Hange avaldatud: 03. september 2018 Elroni kodulehel www.elron.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10. september 2018 kell 11:00
Eesti Liinirongid AS otsib professionaalset partnerit kodulehe üldosa (www.elron.ee) hoolduseks ja
arendamiseks.
Vajatavad tööd jagunevad:
-

-

Korraliste versiooniuuenduste teostamine, mitte harvem kui korra nädalas ning kriitiliste
uuenduste korral nii kiiresti, kui võimalik, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul. Peale
uuendusi kontrollida ja vajadusel parandada lehe funktsionaalsus vigadest, mis tekkisid
uuenduste tõttu.
Erinevate parenduste ja arenduste tegemine kodulehel vastavalt eelnevalt kokkulepitud
mahule, tulemusele ja tähtajale.
Kiireloomuline abi võimalike häkkimisjuhtumite puhul (valmisoleks 24/7 reageerida 15
minuti jooksul).
Lehel on loodud sidusus piletimüügisüsteemiga (reiside otsingud ja veebipõhine piletimüük),
vajadusel selle uuendamine või muutmine.

Hankes osalemise eelduseks on:
-

Ettevõtte aastakäivet (2017 baasil) vähemalt 20 000 eurot.
Tegutsemiskogemus Eestis vähemalt 2 aastat
Vähemalt kolme Wordpress CMS võimekusega arendaja olemasolu (võib olla ka lepinguline
töötaja),
Vähemalt ühel arendajal peab olema pädevus luua uusi pistikprogramme (plugin) Wordpress
CMSi ja olemasolevaid pistikprogrammides esinevaid vigu tuvastada ja parandada.
Arendaja on juurutanud oma tööprotsessi teostamiseks versioonihaldussüsteemi ning hakkab
seda kasutama ka www.elron.ee kodulehe arenduseks.
Eestikeelne klienditugi.

Pakkumises palume välja tuua:
-

Sarnase töö referents koos soovitajate ning nende kontaktandmetega.
Kogemused veebitehnoloogiate turvalisuse alal koos vastava spetsialisti CV-ga.
Wordpressi-arendajate CV-d.
Töötunni hind (kui erinevatel töötajatel on erinev, siis erinevad hinnad).
Hinnanguline maht kuus vajalike versiooniuuendustest tulenevate tööde tegemiseks.

Hanke võitjaga sõlmitakse hooldus- ja arendusleping 1 (üheks) aastaks igakuise minimaalse
töömahuga 5 tundi, mis sisaldab tasu valmisoleku eest koheselt reageerida ning 5 tundi reaalset tööd,
nt versiooniuuenduste teostamist, väiksemaid arendusi vms. Hanke võitja peab jooksvat ülevaadet
tehtud töödest ja nende mahtudest.
Hanke võitja valimisel lähtutakse ettevõtte ja selle töötajate senistest töödest ja kogemustest, teiste
klientide soovitustest, töötunni hinnast ja uuenduste tegemiseks vajalikust töötundide arvust.
Pakkumisi oodatakse 10. septembriks 2018 kella 11:00-ks e-posti teel kylli.kyttis@elron.ee.
Lisainfo Elroni projektijuhilt Külli Küttiselt:
kylli.kyttis@elron.ee, 673 7436, 5047021.

