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הצעת מחיר אפליקציה 

נמסר על ידי חברת ויהאנד
כל הזכויות שמורות

למרכז/מכון
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קצת עלינו
Ve Hand Company vehandcompany@gmail.com             vehand.com

 חברה טכנולוגית העוסקת בתחום ההייטק ובבעלותה מספר חברות נוספות הפועלות
 בשמה, שכן לכל אחת מהן צוות משלה ומתמחה בתחום מסוים, אך באופן כללי ויהאנד

עובדת בשלושה תחומים עיקריים

יישומיםִתכנּותויהאנד

הפקה

העיצוב

אתרים

תוכנות מחשב

 תוכניות בינה

מלאכותית

הפקת אנימציההפקת תוכן ויזואלי

פרסומת

ספרים ומגזינים

ועוד

 קורסים עם מציאות

רבודה
סרטים, סדרות וכותוכן מודעות

-�
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ההצעה
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משתמשי אפליקציה :-
מנהל המרכז
צוות המרכז
מדריך קורס

מתנדבים
משתמשים רגילים

מבקרים

דפי האפליקציה הראשיים :-
דף ראשי

דף קורסים
דף לכל קורס
דף לכל מפגש
דף פרויקטים

דף לכל פרויקט
דף מתנדבים

דף לכל מתנדב
דף צוות המרכז

ועוד

תכונות האפליקציה הראשיים :-
כתיבת פוסטים

מסרונים לכולם\קבוצה\פרט
פתיחת קורס והרשאה למדריך
הרשאה לתכונה מסוימת לצוות

פתיחת פרויקט
עריכת מפגשים

ניהול כל קבוצה של משתמשים
ניהול שעות מתנדבים

ועוד הרבה

אפשרות תשלום וסילוק :-
אפשרות בחירה - אפשר לשלם על קורסים או פרויקטים באפליקציה

אפשרות בחירה - לקבלת תשלום חודשי קבוע מהמשתמשים

עיצוב:-
 אנו נעצב את האפליקציה לכל מרכז באופן נפרד ואישי, העיצוב יהיה השלב הראשון והוא יהיה

לפי הלוגו, הצבעים שלכם, הדרישות המיוחדות והצורך של המרכז

אפשרות למחיר חודשי - התחייבות לשנתיים - 500 כולל מע"מ + 3000 תשלום ראשון
אפשרות למחיר שנתי - 8000 ש"ח כולל מע"מ - מתוכם 3000 ש"ח תשלום ראשון

אפשרות משולבת - בשיחה אישית

מחיר:-

3



איך מתחילים
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צעדי העבודה :-
לאשר את הצעת המחיר - תלוי בכם

להעביר את תשלום ראשוני - תלוי בכם
לשלוח את הלוגו וצבעי הזהות של המרכז - תלוי בכם

שלב עיצוב של האפליקציה - 7-10 ימים
לאשר את העיצוב -תלוי בכם

שלב התכנון ובניית האפליקציה - 24-30 ימים
לאשר את האפליקציה הסופית - תלוי בכם

תמיכה טכנית - תמיד
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