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Naturmobil-Applikationen
Standard-Applikationen er baseret på den allerede eksisterende ’Det Naturlige
Lolland’ app, der ligger i App Store og Google Play. Standard-Applikationen er
således tilgængelig til både Android og iPhone.
Tre niveauer
Applikationen organiserer indholdet i tre niveauer: Kategorier, samlinger og
POI’er (points of interest). Under hver samling vil der være en række POI’er,
som er placeret på kort og beskrevet med tekst, billede og linkmuligheder.
Kategorier
Kunden kan selv vælge, hvor mange kategorier, der skal være på forsiden.
Kunden kan selv udvide antallet i backenden. I forbindelse med udvidelse af
kategorier, skal kunden være opmærksom på behov for design af nye ikoner.
Der er inkluderet max 3 nye ikoner i overslaget. Herudover står alle allerede
udviklede ikoner til kundens rådighed gratis. Kunden kan få Photoshop-fil af
Ikon, således at kunden selv kan lave nye ikoner. Bysted varetager også
gerne denne opgave mod timebetaling.
”Nær mig” og ”valg-knap” på kortet
På forsiden, hvor kategorierne er, findes en nær-mig-knap, der viser,
brugeren, hvad der er af muligheder inden for en nærmere defineret afstand i
forhold til brugerens GPS-position. Kunden kan selv definere afstanden, men
vi anbefaler max 5 kilometer. Brugerne vil altid manuelt kunne zoome ind og
ud på kortet.
Valg-knappen på kort-siden svarer til nær-mig-knappen og ud over
kategorierne fra forsiden er der følgende muligheder med tilknyttet ikoner:
 Parkering
 Toilet
 Flere oplevelser
Såfremt kunden har ønsker herudover kan Bysted mod betaling udvide
mulighederne og lave flere ikoner.
Samlinger
Samlinger bør generelt være orienteret om ruter eller lokalområder, der giver
mening og oplevelser for brugeren. Men de kan også være dækkende for hele
projektområdet, eksempelvis vil en samling med parker, strande, kirker, skove
e.l. kunne vise beliggenheden af alle parker, strande, kirker eller skove o.l. i
området, der er optaget i applikationen.
Samlinger, som angiver en oplevelsesrute, kan have en hovedsti og eventuelt
flere sidestier/rundtursmuligheder. Ruterne kan laves i forskellige farver og
stregtykkelser på kortet.
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Infosider og listevisning
Der vil på forsiden være link til en infoside om applikationen. Her kan kunden
også præsenteres. Der kan laves eksterne link til hjemmesider etc. Også
kategorier og samlinger har en integreret infoside, hvor der kan laves en
generel beskrivelse af de enkelte kategorier/samlinger. Under infosiden for
samlinger vises alle POI’er på liste, der er sorteret i forhold til afstand fra
brugeren.
POI’er
En POI kan beskrives med tekst, billede og link videre til f.eks. lydfil, film,
eksterne hjemmesider, find vej. POI’er vises på kort for hver samling. Der
vælges et relevant zoomniveau for hver samling, således at det passer til den
geografiske udstrækning (fra mindre lokalområde til hele Odense SØ).
POI’erne kan også vises som liste, sorteret i forhold til afstand fra brugeren.
Facebook og deling
Brugeren får på POI-artikelsider også mulighed for at dele tekst-beskeder på
sin egen Facebook væg.
Brugeren får i forbindelse med kamerafunktion mulighed for at poste fotos til
sin egen Facebook-væg og evt. også til andre brugere af applikationen (valgfri
for udbyder).
Eksterne links på POI-artikelsider
På alle artikelsider får kunden mulighed for at linke til eksterne websites, fx til
egen Facebook-fanside, film og lyd. Der er udviklet ikoner til følgende links:
 www
 Video/lyd
 Foto
 Find vej (Google maps for kørevejledning)
 Facebook - link til kundens eventuelle fanside.
Såfremt Kunden har ønsker herudover kan Bysted mod betaling udvide
mulighederne og lave flere ikoner.
Statistik
Bysted integrerer statistik-modul (Flurry), således at kunden kan tracke,
hvordan brugerne benytter app’en.
Undervisning i CMS
Aftales med Landskabsværkstedet og afvikles i København eller hos kunden
(mod dækning af transportudgifter/tid/ophold). Der stilles ca. en dag til
rådighed til undervisning med evt. begyndende overførsel af eksisterende
indhold og ca. en dag til indledende møde samt forberedelse af undervisning
og møde. Derudover sættes ca. en dag af til tilpasning af

3/6

undervisningsmateriale, der skal kunne understøtte kundens oplæring i CMS
efter endt undervisning.
Sprogversionering
Der er inkluderet to sprog i overslaget, men det er muligt at tilknytte op til 5
sprog. Sprogversionering ud over de to sprog koster kr. 3.000 pr. sprog.
Upload af fotos i CMS
Det enkelte foto vil linke til alle sprog og skal således kun skal uploades én
gang. Fotos laves i jpg og i aftalte formater i pixel.
Tekst, billeder og andet indhold i APP’en
Kunden har selv ansvaret for at producere og uploade alt indhold i APP’en,
herunder tekst, billeder, kortlægning og koordinater til ruter og POI’er. Kunden
kan også købe Landskabsværkstedet til opgaven.
Teknisk service tillægsaftale
Overslaget kan inkluderes en teknisk driftsaftale i op til tre år fra launch
tidspunkt. I denne periode kan Bysted sikre at app’en fungerer på de
mobiltelefoner, som er specificeret i en sådan tillægsaftale. Såfremt der opstår
ønske om at optimere app’en til andre mobilenheder, kan det også godt lade
sig gøre, men falder uden for normal aftale og budget.
Grafisk service tillægsaftale
Overslaget kan ligeledes inkludere en grafisk serviceaftale i op til tre år fra
launch tidspunkt. I denne periode kan Bysted løbende tilpasse de grafiske
formater til de krav, som iOS eller Android måtte stille i forbindelse med
opdateringer af deres styresystemer. Den grafiske service tillægsaftale
omfatter kun de mobilenheder, som bliver specificeret nærmere i
tillægsaftalen.
Løbende undervisning og telefonsupport
Overslaget inkluderer 2-3 timers løbende undervisning og telefonsupport, der
kan anvendes efter behov inden for det første år. Timer ud over de 2-3 timer
faktureres til kr. 950 pr. påbegyndt time.
.
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Overslag:
iPhone og Android
Opstartspakke til iPhone og Android

kr.

70.000,00

kr.

25.000,00

kr.

7.500,00

App Store certifikat, inkl. håndtering

kr.

2.500

Google Play certifikat, inkl. håndtering

kr.

1.000

Hosting pr. år, normalpris 650 pr. mdr. + 1.000 i oprettelse

kr.

8.800

I alt kr. ex moms

kr.

114.800,00

kr.

Iht. tilbud/pr. time

kr.

Iht. tilbud/pr. time

kr.

Iht. tilbud/pr. time

kr.

3.000,00 pr. sprog

kr.

Iht. tilbud/pr. time

kr.

Iht. tilbud/pr. time

kr.

Iht. tilbud/pr. time



Opsætning og klargøring af skabeloner og teknisk platform



Adgang til CMS (GlobalSite)



Designtilpasning af forside og kategoriside, inkl. 1 møde i København eller
over Skype.




Design af ikon til iPhone og Android
Teknisk overlevering og upload til App Store og Google Play (tidligere
Android Market)

Uddannelse i brug af CMS og upload af data


Indledende forberedelse og møde/uddannelsesworkshop i brug af CMS og
upload af data samt evt. begyndende upload af eksisterende data.



Tilpasning af undervisningsmateriale.
Møde/undervisning afholdes hos kunden eller subsidiært i København.
I alt ca. 3½ arbejdsdag til rådighed (tid herudover, udgifter til transport og
ophold faktureres særskilt).

Koordination og kvalitetstest


Koordination og stikprøvevis test.
I alt ca. 1 arbejdsdag til rådighed (tid herudover, udgifter til transport og
ophold faktureres særskilt).

Option – ekstra tillægsaftaler


Teknisk service tillægsaftale pr. år, ca. kr. 12.000 (afhænger dog af
konkret omfang)



Grafisk service tillægsaftale pr. år, ca. kr. 6.000. (afhænger dog af konkret
omfang)



Løbende tillægsundervisning og telefonsupport ud over 2-3 timer á 950

Option – ekstra sprogversionering


Sprogversionering ud over to sprog. Pr. ekstra sprog

Option – indholdsudvikling


Hjælp til overførsel af eksisterende indhold, udvikling af nyt indhold
(POI’er/ruter inkl. data, billeder, tekst, korrektur og upload mv.), aftales
særskilt

Option – teknisk udvikling


individuel teknisk udvikling, special features, special design, mv., aftales
særskilt

Option – markedsføring


individuel markedsføring og kommunikationsrådgivning

Alle priser er eksklusiv moms.
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Forudsætninger for overslag
iPhone
IPhone-leverance optimeres til iPhones styresystem iOS version 5x til 6x.
Android
Android-leverancen herunder design optimeres til 320x480 og 480x800 for
følgende telefoner: HTC Desire HD, HTC Wildfire S og Samsung Galaxy S3
Min. android version: 2.3
Tidsplan
Applikationen og adgang til CMS overdrages til kunden efter nærmere aftale.
Uddannelsesmodul og begyndende upload af evt. eksisterende data kan også
påbegyndes efter nærmere aftale med Landskabsværkstedet. Kunden kan
herefter selv begynde at lægge data ind og/eller købe Landskabsværkstedet
til opgaven. Det aftales nærmere, hvornår applikationen skal i luften.
Priserne er excl.
Prisen er eksklusiv udarbejdelse og upload af indhold til applikationen,
herunder tekst og billeder, kortlægning, fremskaffelse af koordinater til ruter og
POI, design ud over forside og temaside, design af nye piktogrammer, teknisk
udvikling ud over de licensbårne og aftalte udviklinger, teknisk implementering
af de senere udviklede features i den oprindelige applikation.
Prisen er baseret på, at møder og undervisning afholdes enten hos kunden
eller subsidiært i København (Bysteds lokaler). Der skal faktureres særskilt for
rejseudgifter og rejsetid.
Alle priser er eks. moms.
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