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INDÍTOM A WEBLAPOM
- CHECK LIST -

1. LOGÓ ÉS CÉGES ARCULAT

Van logóm és céges arculatom?

Döntéseket hoztam az alábbi témákban:

Mire lesz még szükségem?

VanNincs

Rendelkezésemre állnak az alábbi anyagok:

Színek* Színkódok
Design stílusa*
Logó típus*

Facebook borító
Facebook bélyegkép
Egyéb grafika:.................................................
.............................................................................
Fotók, videók készítése*
- Termékekről, szolgáltatásokról
-  Cégről
- Kollégákról
- Rólam, mint cég arcáról
- Egyéb marketing célú fotók
(pl. vállalati pillanat fotók, fázis képek, stb.)

Betűtípusok nevei/font készlet(ek)
Logó szerkeszthető formában (.ai/.eps)
Eddig felhasznált, vagy felhasználni
kívánt képek és grafikák (adott esetben)

Ha fent felsorolt bármelyike nem állt
eddig rendelkezésemre, mostanra 
beszereztem őket.
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Van már domain nevem?

VanNincs

Domain nevem: www. .........................................
.......................................................................................

Választottam domain nevet, amelyet
leellenőriztem, hogy még nem használják.*

Rendelkezem SSL tanúsítvánnyal *Domain nevem: www. ......................................
...................................................................................
.hu, vagy .com, vagy .eu, stb.
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Felkérem a webdesigneremet az
ügyintézésre 

* Hogy válassz színeket? Hogy készíts magadnak színpalettát? Honnan tudsz ötleteket
szerezni, hol tudsz inspirálódni? Válaszokért katt ide: 
https://www.ju-ditta.hu/hogyan-valasszunk-szineket/
* Milyen design stílusok között tudsz válogatni? Honnan tudsz ötleteket szerezni, hol
tudsz inspirálódni? Válaszokért katt ide:
https://www.ju-ditta.hu/milyen-design-stilusok-vannak/
* Milyen logó típusok vannak? Honnan tudsz ötleteket szerezni, hol tudsz inspirálódni? 
Válaszokért katt ide:
https://www.ju-ditta.hu/milyen-logot-valasszunk/

2. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ÉS DOMAIN NÉV 

Ki intézze a tárhelyemet és a domain
nevemet?

Intézem saját magam 

* Mi az a domain név? Válaszokért katt ide:
 https://www.ju-ditta.hu/tudastar/#tudastar-domainnev
* A www.w3host.hu honlapon ellenőrizni tudod, hogy az általad választott domain név fog-
lalt e már úgy, hogy a weblapon a ‘Domain kereső’ mezőbe beírod azt. Ha nincs még domain
neved, érdemes egy tárhely szolgáltatóval intéztetni a domain regisztrációt és a tárhely
rendelést is.
* Mi az az SSL tanúsítvány? Válaszokért katt ide: 
https://www.ju-ditta.hu/tudastar/#tudastar-ssltanusitvany
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VanNincs

Rendelkezésemre állnak az alábbi
hozzáférések:
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3. VAN MÁR TÁRHELY SZOLGÁLTATÓM? 

* Mi az a tárhely, és ki az a tárhely szolgáltató? Válaszokért katt: 
https://www.ju-ditta.hu/tudastar/#tudastar-tarhelyszolg

Választottam tárhely szolgáltatót és 
tárhelycsomagot *

Megrendeltem, szerződést kötöttem
tárhelyre és domain regisztrációra

Aktíválták a tárhelyemet és a domain
nevemet

Megkaptam a tárhelyszolgáltatómtól az
alábbi adatokat:

FTP szerver hozzáférés:
- szerver kiszolgáló neve
- felhasználónév
- jelszó

Webes adatbázis adminisztráció
hozzáférés:
- phpMyAdmin URL
- adatbázis neve
- felhasználónév
- jelszó

Tárhelyszolgáltató neve, címe,
elérhetőségei (megj.: kötelező weblap-
tartalmi elemek)

Minden megkapott adatot elementet-
tem biztonságos helyre, hogy a weblap-
készítőmnek át tudjam adni.

FTP szerver hozzáférés:
- szerver kiszolgáló neve
- felhasználónév
- jelszó

Webes adatbázis adminisztráció
hozzáférés:
- phpMyAdmin URL
- adatbázis neve
- felhasználónév
- jelszó

Tárhelyszolgáltató neve, címe,
elérhetőségei (megj.: kötelező weblap-
tartalmi elemek)
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3. WEBLAPOM TARTALMA

4. AJÁNATKÉRÉS

* Weblap struktúrákkal/szerkezetekkel kapcsolatos ötletekért katt:
https://www.ju-ditta.hu/weblap-struktura/
* Mikre figyeljünk oda szövegírásnál? Válaszokért katt:
https://www.ju-ditta.hu/mire-figyeljunk-oda-szovegirasnal/
* Honnan lehetnek képeim? Saját képeknél mikre figyeljünk oda? Válaszokért katt:
https://www.ju-ditta.hu/kepek-videok-grafikak-a-weboldalon/
* Milyen funkciók léteznek egyáltalán? Válaszokért katt:
https://www.ju-ditta.hu/milyen-funkciok-leteznek-egyaltalan/

Döntöttem a fő menüpontokról/oldalak főcímeiről (pl. bemutatkozás, szolgáltatások/
termékek, blog, elérhetőségek, stb.).*

Kidolgoztam és megírtam a szöveget minden egyes oldalra.*

Összegyűjtöttem a képeket, ha releváns (pl. termékekről, kollégákról, cégről, stb).*

Kilistáztam, hogy a weblapomon milyen funkciók fussanak.*

Összegyűjtöttem, hogy milyen gra�kákra van szükségem (ha releváns).*

Ajánlatérések kiküldve weblapkészítésre/logó-/arculat tervezésre.

Szerződéskötés megtörtént.



JEGYZETEIM


