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Pályázat a Sanoma Media Budapest Zrt. Újmédia-divízió,  „Citromail.hu” termék  

2015-2016-os üzemeltetésére, új verziójának elkészítésére 

 

A Sanoma Media Budapest Zrt. pályázatot hirdet azon alvállalkozó kiválasztására, amely részt vehet a 

„Citromail.hu” 2015-2016-os üzemeltetésében, új verziójának elkészítésében. 

Pályázat célja 
A Citromail 2015-2016-os üzemeltetésének biztosítása. 

Citromail.hu felületének és háttér adminisztrációs rendszerének modernizálása, rugalmasabbá tétele.  

Publikus felület használhatóságának javítása, design hangolása 2013-as szintre. Adminisztrációs 

rendszer és üzemeltetési környezet rugalmasabbá tétele. Felhasználói szokások, használat 

mérhetővé tétele. 

Cél a felhasználószám és felhasználói aktivitás (aktív felhasználók aránya, használat rendszeressége) 

növelése. 

Vállalkozóval szembeni elvárások 

 Nagy email forgalmú (legalább 40 millió email/hó) rendszerek üzemeltetésében szerzett 

tapasztalat; 

 Nagy üzleti értékű felhő alapú alkalmazás üzemeltetésében szerzett tapasztalat; 

Szolgáltatással szembeni elvárások 
 Szolgáltatás nyelve: magyar 

 Ügyfélszolgálat munkanapokon 8 órától 18 óráig tartó rendelkezésre állása; 

o Online, webes felületen elérhető dokumentáció; 

o Emailes ügyfélszolgálat végfelhasználók részére (ticketing rendszerrel, mérve); 

o Telefonos ügyfélszolgálat Sanoma Media Budapest Zrt részére; 

 SLA: havi 99.9% rendelkezésre állás; 

 Megfelelő minőségű üzemeltetéshez szükséges erőforrások biztosítása 

o Hardware eszközök; 

o Hálózat, hosting; 

o Rendszergazdai tevékenység. 

A tender kétfordulós, eredménye a második kör után kerül meghirdetésre. Első körben a pályázók 

szakmai megfelelőségét vizsgáljuk, második fordulóban az ár/érték arányt vesszük elsősorban 

figyelembe. 



A szerződést egy bevezető időszak után, 2 évre tervezzük megkötni. A Sanoma Media Budapest Zrt. 

fenntartja a jogot, hogy a tender lezárását követően nem indítja el a projektet, ezért nem szerződik a 

tender győztesével. 

Pályázat benyújtása és érdeklődés 
A pályázók jelentkezését az alábbi címre várjuk: dpo_tender@sanomamedia.hu 

Előzetes konzultációs időpont: 2013. október 11. 14:00-15.00., melynek helyszíne Sanoma Media 

Budapest Zrt. székháza; 1037 Budapest, Montevideo u 9. (Amszterdam tárgyaló). A konzultáción 

történő részvétel feltétele a pályázat beadásának. Szükség esetén lehetőség van videókonferenciára 

is, ezt kérjük előre jelezni a fenti címen. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 28. 16:00. 

A pályázat értékelésének várható határideje: 2013. november 11. 

A pályamű formátuma: Word vagy PDF állomány 

A pályamű nyelve: magyar 

 

Budapest, 2013. október 1. 


