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Bilag 3.1.1: Opgradering af websites  
 

Problemstilling med nuværende website-løsning 

De tre websites: teamcopenhagen.dk, tcph-akdemi.dk og TALENT-DK.dk er alle fra 2008/2009. Der er sket 
meget på website-området siden, de blev udviklet, og siderne fremstår både teknisk, funktions- og 
layoutmæssigt forældede.  

De tre websites kører i dag på Content Management Systemet, Dynamic web. En meget dyr løsning (53.285 
kr. ex. moms årligt i licens), som kræver løbende opdatering for, at vores sider fungerer optimalt.  

Den eksisterende platform er ikke responsive. Det vil sige, at den tilpasser sig ikke forskellige enheder som 
mobiltelefoner/smartphones, tablets og bærbare PC’er med forskelligt skærmformat. Størstedelen af 
sidernes besøgende tilgår dem via mobile enheder, og de oplever dermed ikke en optimal brugeroplevelse. 

 

Fordele forbundet med en ny website-løsning 

Årlig besparelse på 44.908 kr. ex. moms, hvis vi vælger at overgå til en open source løsning (Team 
Copenhagens web-bureau anbefaler dette for et website af vores størrelse). Med en årlig besparelse af 
denne størrelse vil udgifterne forbundet med udvikling af nye websites være tjent hjem efter to år (jf. 
regnskab nedenfor).  

Siderne bliver tidssvarende både funktions- og layoutmæssigt og vil dermed i væsentlig højere grad 
understøtte vigtige sider af vores kommunikationsindsats. 

Både de københavnske eliteidrætsudøvere, klubberne, vores sponsorer og øvrige samarbejdspartnere vil 
blive eksponeret på en tidssvarende og mere professionel måde.  
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Udgifter forbundet med udvikling af nye websites - beløb i ex. moms. 
Udvikling af Team Copenhagen website (tcph-akademi.dk bliver 
integreret i teamcopenhagen.dk) 

95.000 

Udvikling af TALENT-DK website 23.750 
Ny treårig barteraftale med No Zebra øget med 5.000 kr. ift. 
tidligere aftale, hvis accept af ny website-løsning 

-30.000 
(årligt) 

Samlede udgifter til udvikling af nye websites 88.750* 
* Dertil kommer medarbejder-timer til flytning af materiale. Antal ukendt.  

 

Udgifter til websites, hvis vi bevarer den nuværende løsning 
Support 12.000 
Eksisterende barteraftale med No Zebra -25.000 
Samlede udgifter til support 0 
  
Hosting hos Dynamic Web 53.285 
Løbende opgradering af Dynamic web 3500 
Samlede årlige udgifter til Dynamic Web 56.785 

 
Udgifter til websites i 2016 hvis vi overgår til en open source løsning 
  
Support hos No Zebra 12.000 
Ny barteraftale med No Zebra -30.000** 
Samlede udgifter support 0 
  
Hosting – open source (499 kr. månedligt) x 2 11.976 
  
Samlede udgifter 11.976 

 
Årlig besparelse ved at overgå til en open source løsning 44.908 
  
Udgifter til websites i 2017 hvis vi overgår til en open source løsning 
  
Support hos No Zebra 12.000 
Ny barteraftale med No Zebra -30.000** 
Samlede udgifter support 0 
  
Hosting – open source (499 kr. månedligt) x 2 11.976 
  
Samlede udgifter 11.976 

 
Årlig besparelse ved at overgå til en open source løsning 44.908 
 

**Restbeløb på barteraftalen, der ikke bruges på support kan bruges til udvikling, tilkøb af moduler og 
yderligere opgradering af vores websites.  

 


