
 

NTA internetinės svetainės nuomos paslauga 
 

  
Tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms sukūrėme išeitį žmonėms kurie nori 
pakeisti savo svetainės dizainą ir turinio valdymo sistemą.  
 
Dizainas būtų derinamas su Jumis idividualiai, o turinio valdymo sistema būtų 
mūsų kurta. Po kelių metų naudojimo turinio valdymo sistema nepraranda savo 
funkcijų tik tobulėja ir nereikia jos atnaujinti, kaip kitų valdymo sistemų. Be to ji 
yra suprantama ir valdosi lengvai.  
 
Šis pranašumas svetainių kūrimo srityje yra naujas, tačiau greitai pasiteisino, 
nes žmonės renkasi šį sprendimo būdą. 

 
 



Nuo ko viskas prasideda? 
 

 

1.Pirmiausia susiekite su mumis ir aptarsime Jūsų vizija taip pat atsiūsime 
neterminuotą sutartį. 
 
2.Pagal Jūsų logotipą, jo spalvas ir Jūsų viziją Jums bus pateiktas internetinės 
svetainės dizainas. Nepamirškite, kad po sukūrimo internetinės svetainės 
dizainą galėsite minimaliai koreguoti. 
 
3. Sukeliama Jūsų atsiųsta tekstinė informacija 3 meniu punktams.  
 
4. Jūsų svetainė BAIGTA  
 
Kad galėtumėte koreguoti  svetainėje esančia informaciją Jums bus reikalingas 
tik įrenginys / kompiuteris ir interneto ryšys.  

 
 
 

 
 
 



 
Ką Jūs gausite su svetainės kūrimu 

 

 

● Svetainės administravimo sistemą (TVS); 
● Išplėstinį meniu; 
● Patogų duomenų tvarkymą administravimą;  
● Detalią paieška administravime (admin); 
● Nuotraukų apsauga su permatomu paveiksleliu (vandens ženklas);  
● Automatinį nuotraukų mažinimą;  
● Masinį nuotraukų įkėlimą;  

 
 
 
 
 
 

 



Papildomai 
 

 

● Jeigu modulių reikia galite užsisakyti papildomai. Kiekvieno modulio kaina         
skirtinga, kreiptis asmeniškai; 

● Nekilnojamojo turto modulis;  
● Miestu ir gatvių bazė (Lietuvos);  
● Apsaugos modulis; 
● Agentų kontrolė ir statistika; 
● Telefonų filtras; 
● Taip pat mes turime galimybę atstatyti vakar nakties arba savaitgalio duomenų           

kopiją už papildomą mokestį; 
● Kiti individualūs pageidavimai, bei kiti modulio privalumai; 

 
 
 

 
 
 
 



Internetinės svetainės nuomos limitas ir galimybės 
 

 
  

Galėsite įkelti 30 tūkstančių 
nuotraukų. 

Galimybė turėti 5 maksimalius 
 kontaktus. 

4 GB vietos diske 
 (į šią talpą įeina Jūsų el. paštai ir 

svetainė). 

 

  

8 elektroniniai paštai 
su Jūsų galūne. 

Internetinė svetainė leis Jums  
įsikelti reikiamą informaciją. 

 
 
Visas šias galimybes turėsite apmokėtam laikotarpiui.  
Internetinės svetainės nuomos paslaugos kaina 40 eur/ mėn. + PVM 
Pirminis apmokėjimas už 6 mėnesius. Kiti apmokėjimai už suteiktas paslaugas vyksta už 3 mėnesius. Klientui               
pageidaujant galima atsiskaityti ir už daugiau mėnesių. 



 
 

 
 

 
Kontaktai: 
 

UAB “Webmod” 
 
Dubysos g. 21a,  
LT-93232 Klaipėda 

+370 600 79966, +370 670 55366 
info@webmod.lt 


