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VERKKOVIESTINTÄSOPIMUS LIONS-KLUBEILLE
1. Sopimuksen osapuolet

Tämän verkkoviestintäsopimuksen osapuolet ovat:
Asiakas
Suomen Lions-liitto ry / LC __________________________________________
Toimittaja
eCredo Oy
PL 100
01301 Vantaa

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella Toimittaja toteuttaa kohdassa 3 sekä verkkosivuilla www.verkkoviestin.fi kuvatun
verkkoviestintäpalvelun ja sen edellyttämän palvelintilan ja tietoturvan.
Palvelimien tietoturvasta ja nopeista yhteyksistä huolehtii Mediam Oy -niminen web-palveluyritys
( www.mediam.fi ). Tiedoista otetaan päivittäin varmuuskopiot.
3. Palvelun sisältö

Klubin verkkosivujen ulkoasu noudattaa Suomen Lions-liiton graafista ohjeistusta. Verkkoviestimen
Lions-versio sisältää mm. seuraavat, yhteiset ominaisuudet:









klubille valmiiksi tuotettu otsikkopalkki, jossa Lions-logo
paikka klubin omaleimaisuutta korostavalle otsikkopalkin kuvalle, jonka klubi päivittää itse
klubin itse rakentama sivuston rakenne ja sisältö
perus-, kokooma-, kuvagalleria-, lomake- ja karttasivupohjat
kuvien, videoiden ja liitteiden (Word, Excel, PowerPoint, mp3, pdf jne.) lisäämismahdollisuus
sivuille siirrettävien kuvien automaattinen pienentyminen nettisivujen kevyiksi versioiksi
sivuille liitettävien videoiden automaattinen konvertoituminen sivuilla katsottavaan formaattiin
ajastetun julkaisemisen työkalu
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tapahtumakalenteriominaisuudet
sivujen sisäisten nostojen mahdollisuus etusivulle
kuvagalleriatyökalu
Google-kartan lisäämismahdollisuus
lomaketyökalu mm. tiedonkeruun tarpeisiin; tulosteina Excel-taulukot
yhteydet sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter jne.)
etusivulla tapahtumista automaattisesti päivittyvä kalenteri
esimerkiksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vuokrattavan bannerin lisäämismahdollisuus
kävijäseuranta: luetut sivut, kävijämäärät, Google-hakusanat, sisääntulosivut
salasanan takana olevat extra-sivut samoin ominaisuuksin kuin julkisetkin sivut
sivuston tekninen ylläpito
rajoittamaton levytila palvelimella
nopeat yhteydet sivustolle internetistä
päivittäinen tiedonvarmistus
asiakastuki

4. Hinta

Ulkoasu ja asennus
Verkkoviestin -julkaisujärjestelmän asennus- ja aloitus on Lions-klubille maksuton (norm. alk. 990 €).
Käyttömaksu
Verkkoviestin-julkaisujärjestelmän käyttömaksu Lions-klubille on 9,90 euroa / kuukausi (tarjotuilla
ominaisuuksilla normaali hinta alk. 49 euroa / kuukausi). Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
Laskutus on 12 kuukauden välein.
Laskut lähetetään klubin sähköpostiosoitteella, joka ohjautuu sen hetkisille presidentille, sihteerille
ja rahastonhoitajalle.
5. Vastuut

Toimittaja tuottaa, kehittää ja ylläpitää Verkkoviestin-julkaisujärjestelmää, jonka avulla voidaan
toteuttaa Suomen Lions-liiton klubien verkkosivujen sisältöä.
Asiakas vastaa julkaisujärjestelmän sisällön tuottamisesta ja päivittämisestä sekä sisällön
tallentamisesta julkaisujärjestelmään. Asiakkaalla on täysi valvonta- ja omistusoikeus tuottamaansa
sisältöön, ja yhteistyön päättyessä sisältö, ulkoasut ja rakenne toimitetaan Asiakkaalle
tietovälineellä arkistoitavaksi tai mahdollisesti siirrettäväksi staattisena sivustona Asiakkaan
osoittamalle palvelimelle.
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Molemmat osapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa sekä
verkkoviestintää ja mainontaa koskevia Suomessa muuten hyväksyttyjä Kansainvälisen
kauppakamarin sääntöjä.
Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan Suomen Lions-liitto ry:n internet-toiminnan ohjetta.
6. Toimeksiannon peruuttaminen
Asiakas voi keskeyttää tai peruuttaa toimeksiannon kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.
Keskeytys- tai peruuttamisilmoitus on annettava kirjallisesti tai sähköisesti toimittajalle.
Toimittaja voi keskeyttää tai peruuttaa toimeksiannon Toimittajan kannalta perustellusta syystä.
Tällaiseksi luokiteltavia syitä ovat esimerkiksi Toimittajan lopettaessa tarjottavan palvelun
tuotannon, markkinoinnin ja ylläpidon toiminnallisista syistä, yrityskaupan tai yrityksen
lopettamisen vuoksi. Toimittaja on velvollinen ylläpitämään järjestelmää kolmen (3) kuukauden ajan
ilmoituksen annettuaan. Keskeytys- tai peruuttamisilmoitus on annettava kirjallisesti tai sähköisesti
asiakkaalle.
7. Sopimuskausi
Sopimus on voimassa allekirjoitushetkestä eteenpäin toistaiseksi. Irtisanomisaika on kolme (3)
kuukautta.

Aika ja paikka

Mikael Johansson
eCredo Oy
Mikael Johansson
Toimitusjohtaja
050 570 1245
mikael.johansson@ecredo.fi

____________________________________________
Allekirjoitus

____________________________________________
Nimenselvennys

____________________________________________
LC-klubi

____________________________________________
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