Kansalaisverkon tarjonta
puolueosastolle
Tietotori tarjoaa sosialidemokraattisille ehdokkaille, puolueosastoille ja
kunnallisjärjestöille edullisia kotisivu- ja sähköpostipalveluja. Puolueosastoille
ja kunnallisjärjestöille tarjotaan lisäksi nettityöväentaloa.

Kotisivupalvelut
Puolueosastolle tehdään valmiiksi demareiden graafiseen ilmeeseen sopiva
sivusto. Sisällön kirjoittaa yksi tai useampi puolueosaston nimeämä henkilö. Eri
henkilöille voidaan asettaa eri vastuualueet, jolloin aikaviiveitä, virheitä tai
kustannuksia aiheuttavia välikäsiä ei tarvita. Päivitykset tehdään
helppokäyttöisellä FirstClass -ohjelmalla. Se tarjoaa tekstinkäsittelyohjelmista
ja sähköpostista tutun käyttöliittymän ja toiminnot. Muutokset tallentuvat
suoraan palvelimelle. Kuvien liittäminen ja sijoittelu onnistuu myös
huomattavasti helpommin kuin www-pohjaisilla ratkaisuilla.
Esimerkkejä puoluejärjestöjen sivustoista
www.espoondemarit.fi
www.espoonlahdendemarit.fi
www.leppavaarandemarit.fi
www.tapiolandemarit.fi
www.tietotori.fi/toijalantyovaenyhdistys
www.tietotori.fi/wanhattoverit
Toimitusaika
Toimitusaika on normaalisti 24 tuntia tilauksesta.
Hinnat
Tyypillinen kustannus on:
- Yhdistystilauksen vuosimaksu 146,40 euroa
- Sivuston rakentamisen kertamaksu 122,00 euroa
Palveluun kuuluu maksuton osoite muotoa www.tietotori.fi/puolueosastonnimi.
Siihen voi myös saada osoitteen www.puolueosastonnimi.fi. Verkkotunnus .fi
toimitetaan hintaan 52,46 euroa kolmeksi vuodeksi, ja sen nimipalvelut
vuosimaksulla 73,20 euroa. Muiden päätteiden, kuten .com, .net, .org tai .info
vuosihinta on 36,60 euroa.
Yhdistystilaajana oleva puolueosasto tai kunnallisjärjestö voi saada alennuksen
jäsenenä olevalle vaaliehdokkaalleen. Alennus koskee ehdokkaan tilausmaksua
ja vaalisivustoa. Alennuksen suuruus on 50 %.
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Nettityöväentalo
Nettityöväentalossa on kolme kerrosta.
Julkiset alueet
Sisältönä ovat julkisen keskustelupalsta ja
puolueosaston julkiset tiedotepalstat. Pääsy on
kenelle tahansa. Sama sisältö näkyy myös
kotisivulla.
Sisäiset alueet
Sisältönä ovat puolueosaston,
kunnallisjärjestön, piirin ja koko maan demarien
keskustelupalstat sekä monen
sosialidemokraattisen organisaation
tiedotealueet. Pääsy on vain
jäsenkirjademareilla.
Johdon alueet
Puolueosaston johtokunnalle on oma viestintäympäristö. Sisältönä ovat mm.
johtokunnan keskustelupalsta jatkuvaa nettikokousta varten, kokousarkisto,
esityslistoja ja pöytäkirjoja varten. Johtokunnalla on myös yhteinen postilaatikko,
johon puolueosastolle lähetetyt aloitteet, palaute ja tiedustelut saapuvat.
Samantyyppisiä johdon viestintäympäristöjä voidaan luoda myös
valtuustoryhmälle, kh-ryhmälle ja erilaisille toimikunnille ja työryhmille.
Johdon jäsenet saavat tarvittaessa käyttöönsä omat henkilökohtaiset
sähköpostiosoitteet puolueosaston omalla verkkotunnuksella, jos puolueosastolla
sellainen on. Johdon jäsenet saavat tarvittaessa käyttöönsä myös yhteisiä
kalentereita ja postituslistoja.
Hinnat
Sisäiset alueet jäsenten tasolla ovat käytettävissä maksuttomasti.
Johdon alueiden vuosimaksu on 18,30 euroa per jäsen.
Kaikki edellämainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %.

Tiedustelut ja tilaukset
Tietotorin asiakaspalvelun tavoittaa puhelimitse numerosta (09) 809 2420 ja
sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@tietotori.fi
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