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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
 
 
 
CRM: Default "gyári" Joomla kerül fel testreszabva és bekonfigurálva az LMP 
részére, vagy saját pluginok/egyéb saját fejlesztések is készülnek? 
Saját pluginok és egyéb saját fejlesztések is készülnek a CRM-hez. 
 
szimplakor.hu: 
Milyen keretrendszerrel készül az új site? Ebből a keretrendszerből egy "gyári" verzió 
kerül fel testreszabva és bekonfigurálva az LMP részére, vagy saját pluginok/egyéb 
saját fejlesztések is készülnek? 
A szimplakor.hu fejlesztése még adatgyűjtési és felmérési státuszban van, a 
programozó, illetve a programnyelv kiválasztása előreláthatólag ez év 
decembere és a jövő év februárja közötti időszakban esedékes, így erről több 
információt mondani nem tudunk. 
 
zoldfuluek.hu: 
Default "gyári" WordPress (vagy hasonló open source rendszer) kerül fel 
testreszabva és bekonfigurálva az LMP részére, vagy saját pluginok/egyéb saját 
fejlesztések is készülnek? 
A zoldfuluek.hu domain nem lesz használva, az megszüntetésre kerül, de 
helyette a lehetmasajovo.hu lesz hasonlóan beüzemelve. Itt WordPress kerül 
fel csak gyári pluginokkal. 
 
Minden website-ra: A site-oknak mind van/lesz egy fejlesztője, aki a működéssel 
kapcsolatos (nem üzemeltetés jellegű) problémákat kezeli, vagy a fejlesztő csak az 
átadásig foglalkozik a rendszerrel, utána az üzemeltetőnek kell mindent megoldani? 
A fejlesztőt csak a garanciális kötelezettség terheli. Az LMP saját 
alkalmazásban vagy egy külsős megbízottal fogja megoldani a site-ok 
működéssel kapcsolatos porblémáinak kezelését, de ez akár ennek az 
eljárásnak a keretében leszerződött partner is lehet a jövőben, ez a pályázat 
később kerül kiírásra, ennek megfelelően akár a szolgáltatás is bővítésre. 
 
Backup: Ez nem kérdés, hanem megjegyzés: a jelenlegi backup nagyságrendileg 
100 GB-ot foglal, a kiírásban szereplő max. 10 GB biztosan kevés. 
Az ajánlatot 100GB-os és 10GB-os backuppal is be lehet adni, a beérkezett 
árajánlatok esetén ezt a tételt körültekintően fogjuk megvizsgálni, úgy, hogy ne 
érje hátrány azt az ajánlattevőt, aki csak 10GB-os backup-ra adott ajánlatot, 
sem azt, aki csak 100GB-osra. Amennyiben az árajánlatban az ajánlattevő már 
beadta a 10GB-os backupra vonatkozó kalkulációját, úgy azt kiegészítheti 
100GB-osra is. Javasoljuk tehát, hogy az ajánlatban mindkét opció szerepeljen. 

http://szimplakor.hu/
http://zoldfuluek.hu/

