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Raspunsul scurt pentru cei grabiti: nu exista o relatie perfecta, exista in principal probleme in co-
municare, termenele se depasesc in mod sigur si este bine sa construiti o relatie de lunga durata pe 
baza principiului „Expertiza costa, experienta isi spune cuvantul si fiecare isi cunoaste meseria lui cel 
mai bine” (nu am vazut personal pana acum pe cineva sa se priceapa la toate, si eu invat din relatiile 
pe care le am contractual cu clientii si partenerii mei). Nu exista magazin online perfect. Lucrul la 
un magazin online nu se termina niciodata. Un magazin online nu este doar o pagina web, este un 
proiect complex.

RASPUNSUL DETALIAT:

1. Un magazin online este o provocare complexa

2. Competenta si profesionalismul companiei de web design, de programare web

3. La ce ma uit eu cand aleg o companie specializata de programare magazine online?

4. Ce etape si ce actiuni (timpi separati) platesc cu placere  
atunci cand fac un magazin online?

5. Specificatiile de baza ale unui site de comert electronic, ale unui magazin online

6. Cat ma costa de fapt un magazin online? Care este investitia corecta?

7. Ce clauze ar trebui sa contina un contract cu firma de programare / dezvoltare?

8. La final: platforma e bine sa evolueze, o puteti schimba periodic

M-am gandit ca acest articol le vine manusa celor care vor sa isi faca un magazin online si inca nu 
reusesc sa treaca de temerile sau fricile tehnice. Pentru ca asta e singura cauza pe care o vad eu in 
intarzierea lansarii unui nou magazin online: necunoasterea partii tehnice, frica de relationare, lipsa 
transparentei de ambele parti, uneori lipsa unei educatii in domeniu (ceea ce este de inteles). Dar, 
cel mai des, este vorba de o confuzie si o lipsa de claritate din partea clientului in a cere ceva de la 
compania de programare / dezvoltare, de la agentia de web design.

Acest articol este cadoul meu pentru toti cei care cauta acest raspuns de mult timp si probabil nu va 
raspunde in totalitate la cele peste 1.000 de variabile (care stabilesc o buna relatie cu programato-
rul) si este un articol cu putine elemente tehnice, usor de inteles.
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„Te-am platit sa faci un magazin online care sa aiba cele 100 de specificatii agreate, nu le-ai 
executat, ai intarziat, deci te rog sa imi dai banii inapoi, sa imi spui cand termini, sau gaseste te 
rog o solutie, pentru ca sincer nu mai vreau sa colaborez cu tine. Te-am platit sa dai o gaura, nu 
ai executat gaura in zid, te rog sa imi spui ce ai de gand. Nu mai vreau sa traiesc in incertitudine, 
vreau sa stiu clar unde suntem, de ce s-a intarziat, eu ti-am dat bani, tu nu ai facut nimic pana 
acum, am nevoie de un produs functional, te rog, eu pierd bani in timpul acesta.” 

Asa arata un email trimis de catre client, la suparare, companiei care construieste un magazin online. Nu 
e musai sa fie identic cu cel de mai sus, poate fi trimis si cand se schimba o platforma, poate fi trimis si 
cand esti la prima ta incercare de a lansa un magazin online. Din pacate, se ajunge deseori la acest email.

Un magazin online nu este o gaura intr-un zid. Un magazin online nu este o operatiune simpla de 
zugravire cu vopsea lavabila in casa si nu costa 100 de lei/m2. 

Un magazin online reprezinta o intreaga operatiune logistica, asemanatoare constructiei unei case. 
Ai nevoie de un arhitect sa iti faca planul (consultant, strateg) si eventual calculele de rezistenta 
(servere, hosting); ai nevoie de un diriginte de santier (manager de proiect, consultant), care sa stie 
sa lege resursele intre ele, sa stie cum sa aiba la timp resursele necesare constructiei; poate ca ai 
nevoie de un zidar, meserias (programare / dezvoltare), care stie sa faca boltele si coloanele pe care 
le-a desenat un arhitect junior (designer web – usability, ergonomie); si ai nevoie de un zugrav, sa 
dea culoare si prospetime casei tale (designer web – layout, atractivitate). Si daca nu vei locui tu 
acolo, daca e ceva ce vrei sa vinzi, ai nevoie de un agent imobiliar (marketing online) sa iti gaseasca 
cumparator pentru casa, sa stie sa vanda si sa promoveze casa respectiva. 

Metafora de mai sus este departe de a fi completa, insa este necesar sa intelegem ca o gaura in zid 
necesita specializare – sa stii sa alegi burghiul corect, sa stii sa alegi masina de gaurit corespunza-
toare, sa cureti la locul de munca dupa, sa nu faci multa galagie, sa dai gaura fara sa rupi burghiul. 
Specializarea costa bani (si nu putini), pentru expertiza si pentru instrumentele care asigura calitatea 
respectiva. Cand incepi sa negociezi, te rog sa te gandesti si la ce presupune o gaura perfecta, la 
modul cum stii personal sa apreciezi valoarea pe care o creeaza cel care iti presteaza serviciul. 

UN MAGAZIN ONLINE ESTE O 
PROVOCARE COMPLEXA
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Odata ce am ajuns la concluzia ca ne dorim un magazin online suntem pusi in fata mai multor 
intrebari dificile. Dar cea mai grea, din cauza lipsei noastre de educatie tehnica in acest domeniu 
(e-commerce), este „Cu cine voi lucra? Cu un freelancer sau cu o companie? Cu o companie spe-
cializata sau cu una care atinge toate punctele de pe agenda mea de lansare?”. Sunt avantaje si 
dezavantaje, le voi discuta mai jos.

Daca alegem o companie care stie sa faca totul (de la design la implementa-
re, de la servicii de marketing online la creare de continut), atunci sa ne astep-
tam la o gestiune din ce in ce mai buna a proiectului, dar nu neaparat si la o 
executie foarte buna a partilor componente. Acest tip de companie, in functie 
de marimea ei, va alege sa lucreze pe un flux gen „banda rulanta”: va lua multi 
clienti (daca e o companie mare) sau putini (daca e mica), insa va cauta clienti 
noi relativ repede si persoana-cheie aici este „account manager-ul”, persoa-
na de legatura cu clientul. 

Daca alegem o companie specializata (adica o companie ne face designul si-
te-ului, alta il va implementa pe o platforma opensource, una va face SEO/con-
tent marketing, alta va face social media etc.), trebuie sa ne documentam mai 
bine, sa ne asumam rolul de project manager si, astfel, vom avea o mai buna 
executie a partilor componente a magazinului nostru online.

Daca alegem un freelancer, vom avea o mare flexibilitate si un 
cost mic. Insa – cand el pleaca in vacanta, daca ne trezim cu un 
buton pe site care nu merge si pierdem comenzi din cauza asta – 

o singura persoana, de neinlocuit, nu e chiar cea mai buna solutie. In plus, ar trebui sa vedem cate 
sute de magazine online are in portofoliu respectivul freelancer, cate inca mai sunt online si ce timp 
aloca el partii de mentinere a site-urilor (partea de dupa implementare, de dupa lansare).

Daca alegem o companie, nu o persoana priceputa, avem de suportat costuri mai mari cu productia 
site-ului, dar ne putem baza teoretic pe suportul acelei companii pe tot parcursul anului. Conteaza 
aici expertiza acestei companii, iarasi vorbim de sute de magazine online lansate, si vom mai vorbi 
de structura unei companii ideale de programare / dezvoltare web.

COMPETENTA SI PROFESIONALISMUL 
COMPANIEI DE WEB DESIGN, DE 
PROGRAMARE WEB

</>

</>

</>
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Daca alegem open source, sa lucram cu prestashop, cu magento, la sugestia celor care ne fac 
site-ul, aparent vom fi liberi si ne vom putea schimba cu usurinta programatorul, daca ceva nu ne 
convine. Insa e un sentiment usor iluzoriu. Toate softurile de e-commerce de tip open source tre-

buie personalizate de cineva priceput (ca sa de-
vina cat mai bune pentru ceea ce ai tu nevoie), 
dar devin din ce in ce mai greu de schimbat, pe 
masura ce ne departam de structura unui open 
source. Chiar si folosind plugin-uri, module cum-
parate, ajungem intr-un model de business care 
te duce intai in zona de „free” sau cost mic, plat-

forma gratis, apoi cost per modul, iar personalizarea trebuie sa fie facuta cu foarte mare atentie 
pentru fiecare client in parte. Ajungem la o solutie custom plecand de la un open source. Insa e 
adevarat ca, partial, vom putea sa schimbam programatorul si sa extindem in timp functionalitatile 
magazinului online. Este acelasi model de business ca la vanzarea de imprimante, costa putin echi-
pamentul de tiparire si apoi castigul producatorului vine din vanzarea de consumabile in mod re-
petat. Practic vezi modelul de business al platformei Shopify sau Prestashop, legat de modulele 
e-commerce suplimentare celor integrate in platforma de baza.

Daca alegem o variata custom din prima, sau proprietary (sunt in Romania destule), alegem un contract 
cu ei pe o durata lunga, de cel putin 2-3 ani. Acolo conteaza foarte mult comunicarea cu clientul (si voi 
reveni la asta). Exista posibilitatea ca modulele care sunt plugin-uri in varianta de open, datorita expe-
rientei companiei si a sutelor de magazine online deja lansate, sa fie dezvoltate si testate, insa e foarte 
probabil ca vor trebui iar personalizate, desi exista deja si vor fi prezentate in oferta ca si 100% gata. 

As mai continua cu alegerile in fata carora ne vom afla cand facem un magazin online nou, dar as 
putea scrie un roman despre asta. Ce conteaza insa cel mai mult este relatia de lunga durata cu ori-
care dintre cei de mai sus, fie freelancer, fie companie specializata, fie o platforma open, fie una 
custom. Cu cat relatia si comunicarea sunt mai bune, cu atat aspectul tehnic, pur tehnic, trece pe plan 
secundar si costurile sunt mai mici, evolutia magazinului mai lina, iar TCO-ul (total cost of ownership) 
devine mai mic. 

Toate softurile de e-commerce 
de tip open source trebuie 
personalizate de cineva priceput.

MODULE / PLUGIN-URI

Exista posibilitatea ca modulele care sunt plugin-uri in varianta de open sa 
trebuiasca personalizate iar, desi exista deja si vor fi prezentate in oferta 
ca si 100% gata. 

Ce conteaza insa cel mai mult este relatia de lunga durata cu oricare dintre cei 
de mai sus, fie freelancer, fie companie specializata, fie o platforma open, fie 
una custom.
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Daca reusesti sa ai din prima o relatie perfecta cu firma de programare, daca programatorul este 
un bun comunicator (in primul rand) si un bun manager de proiecte (in al doilea), atunci poti sa 
alegi fix ce vrei tu. Insa experienta mea spune ca acolo unde exista specializare si multe cazuri 
rezolvate, chiar daca mai sunt si rateuri, am sanse sa am o relatie buna si foarte buna, daca vin cu 
temele bine facute.

De ce prefer, personal, sa lucrez cu o companie 
specializata, care implementeaza o solutie 
personalizata pentru clientul meu? Partial din 

nevoia de a avea o relatie pe termen lung si a avea 
o „chimie” buna cu programatorii. Schimbarea in mod 
repetat (de 2-3 ori/an sau o data la 6-9 luni) duce la 
cresterea imediata si exponentiala a costurilor, la 
amanarea termenelor de predare a proiectului si la 
tensiuni artificiale intre cele doua parti. 

!

Problema cea mai mare sunt timpii de 
raspuns la incidente si nepenalizarea 
nerespectarii termenilor contractuali, de 
ambele parti. Fiecare face ce vrea.
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Timpul costa bani si, de fapt, este singura resursa pe care nu o poti inlocui. E viata ta. Este afacerea 
ta. Din punctul meu de vedere, este necesar sa te hotarasti relativ repede daca alegi o companie 
specializata sau un freelancer care sa iti faca un magazin online. Nu vrei sa te gandesti la asta la 
nesfarsit, pentru ca ideea ta pentru acel magazin online se va destrama, se va pierde si vor aparea 
din ce in ce mai multi concurenti, care vor vinde folosindu-se de diferentiatorul tau. Nu esti singurul 
care are aceeasi idee. Sunt 100 de idei bune care circula in piata de e-commerce, ce conteaza este 
rapiditatea cu care o vei pune in practica si rafinamentul/precizia executiei respective.

Criteriile mele de alegere a unei companii  
care dezvolta magazine online sunt:

Sa aiba minim 100 de proiecte de e-commerce. Daca nu le are, le voi ordona de-
screscator, dupa numarul de magazine online executate (logica e simpla: s-au lovit 
de multi clienti, au dat cu capul de multe probleme, teoretic ar trebui sa stie sa faca 
fata si ideii mele).

Sa traiasca numai din crearea de magazine online, sa fie ultra-super specializati – cu 
cat specializarea e mai mare, cu atat sansa sa fie experti creste. Da, ma va costa mai 
mult, insa precizia executiei va fi mai mare. In plus, daca traiesc numai din venituri aso-
ciate proiectelor din e-commerce, nu au cum sa traga de timp, imi vor aloca tot timpul 
necesar crearii unui magazin online bun, deci imi doresc o companie care sa traiasca 

numai din asa ceva (daca este o agentie full service dar are un departament maricel numai de dezvoltare – 
peste 15 programatori, capabili sa faca in timp 100-200 de magazine online, e in regula, aplicam criteriul 1).

Sa aiba o echipa dedicata relatiei cu clientul, adica account management. Sau, la 
modul ideal, sa aiba un project manager pentru fiecare nou magazin online, pentru 
fiecare client (ceea nu prea e posibil, decat daca proiectul e foarte complex) – 
acesta este cel mai sensibil punct din lista mea si aici se rup relatiile cel mai des. 
Din cauza proastei comunicari intre cele 2 parti, lipsa unor oameni specializati, care 

sa nu inchida telefonul niciodata, sa raspunda repede (in cateva minute) la intrebarile puse, sa fie un 
tampon intre client si programator – toate acestea fac ca relatia sa nu functioneze si sa existe mailuri 
de tipul celor prezentate de mine la inceputul articolului.

LA CE MA UIT EU CAND ALEG 
O COMPANIE SPECIALIZATA DE 
PROGRAMARE MAGAZINE ONLINE?
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Sa imi dea referinte de la clientii existenti sau mai ales de la fosti clienti. E normal 
sa imi doresc sa aflu dintr-o sursa externa ce fac si cu ce se lauda, sa incep sa trimit 
mailuri, sa dau telefoane proprietarilor de magazine online care au lucrat cu echipa 
pe care am de gand sa o angajez pentru magazinul meu online. Sa intreb „Cum 
colaboreaza? Se tin de termene? Ce intarzieri au avut la lansare? Cat de repede 

raspund la mailuri? Cat de repede rezolva bug-urile/erorile de functionare? Cat de repede implemen-
teaza functii noi in site? Fac un deviz inainte de a implementa ceva? Cat de mare e factura lunara? 
Cat ma costa ora de programare dupa lansarea site-ului?”. Acestea sunt intrebarile care trebuie puse 
inainte de a da cu subsemnatul pe un contract.

Sa aiba si cativa programatori seniori (cu experienta de peste 3 ani), nu doar ju-
niori. Aici numarul depinde de marimea respectivei companii. Uneori trebuie, in 
cadrul proiectului tau, sa angajezi o perioada de timp un programator mai scump, 
pentru ca – desi vei plati mai mult pe ora de programare – vei castiga la capitolul 
timp in care iti va implementa modulul, pluginul sau chiar intreg proiectul (o echipa 

de 3 seniori si 3 juniori e utila, dar se poate si in alte combinatii).

Daca aleg sa fac designul cu aceeasi companie, atunci ma intereseaza sa aiba 1-2 
designeri web, care stiu termeni precum „usability” sau „ergonomie”, care – pe 
langa aspectul atractiv al site-ului – au in CV cursuri de realizare a unui design intai 
functional si abia apoi atractiv. Nu va fi usor sa gasiti ce spun eu, insa daca la discu-
tie sunt si ei prezenti, atunci ar trebui sa insiste mai mult pe aspectul functional, de-

cat pe atractivitatea site-ului. Ideal e sa fie oameni din zona de design industrial/functional. Urmariti 
ce cuvinte folosesc, daca strecoara „ergonomie” sau „wireframe” in discurs,  e OK.

Criteriul final e legat de project management. Managementul poate fi asigurat de 
un consultant independent, din partea clientului, dar compania de dezvoltare a ma-
gazinului online ar trebui sa aiba un project manager, pentru ca acesta trebuie sa 
sincronizeze cel putin 3 resurse diferite si e persoana importanta in ecuatie. Eu ii 
intreb despre etapizarea proiectului, care sunt termenele de executie pe etapa, 

cu cine tin legatura din partea lor (sa nu fie proprietarul companiei, ci acel account). Apoi, daca au 
un soft de bug tracking, unde pot pune tichete cu probleme, daca lucreaza cu agile management, 
scrum sau kan ban (adica in etape mici si dese). Conteaza si daca au etapa de testare a magazinului 
la final si daca primesc un raport specializat de testare, daca lucreaza pe un server de test, daca eu 
am acces acolo si abia apoi pun finalul pe serverul de productie. Si, evident, si daca fac backup des.
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Daca am ales o companie orientandu-ma dupa cele scrise mai sus, exista o sansa sa am ter-
menele respectate. Si pentru ca proiectul nu este unul simplu, dimpotriva, ar trebui sa ma bucur 
daca voi plati separat costurile, daca le voi vedea detaliate pe factura, daca in fisa de proiect 
sau in programul de tip CRM (customer relationship management) pe care il foloseste compania 
cu pricina (si unde mi se da acces sa vad evolutia proiectului) voi avea evidentiati timpii/etapele 
de mai jos. Si e OK daca fiecare timp are un cost/ora separat, daca fiecare etapa se va prezenta 
cu numarul de ore corespunzator.

Etapele/timpii pe care ii platesc cu placere  
cand fac un site de comert electronic sunt:

Timp pentru analiza de business (brief, discutii) si proiectarea bazei de date  (tip de 
informatii stocate – daca au 100 de magazine facute, nu mai este nevoie, probabil 
e in regula; daca au facut 10-20, e nevoie de timp si aici, pentru ca programatorul 
inca invata din mers).

Timp pentru desenarea si aprobarea wireframe-ului, adica a layout-ului magazinului 
online, in care se includ si 1-2 reply-uri la mail, un mic ping-pong, pana cand se definiti-
veaza aspectul functional al site-ului.

Timp pentru desenarea si colorarea layout-ului facut in etapa de mai sus, care tine 
numai de atractivitate, culoare de actiune, vine din cartea de identitate a brand-ului 
(daca exista asa ceva), trebuie sa fie o „poezie” intre brand si magazinul online, o rima 
perfecta. Si aici trebuie un ping-pong cu clientul, vor exista 2-3 schimburi de email-uri.

Timp separat pentru implementarea layout-ului. O sa auziti termenul de „taiere”, 
sau „feliere”, cand se suprapune desenul de mai inainte pe motorul functional al 
unei platforme deja existente, se pune ce este frumos pe ce este util si incepe sa 
functioneze ca un magazin adevarat.

CE ETAPE SI CE ACTIUNI (TIMPI SEPARATI) 
PLATESC CU PLACERE ATUNCI CAND 
FAC UN MAGAZIN ONLINE?

1

2

3

4
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[OPTIONAL] Timp pentru popularea cu categorii, tag-uri, filtre, produse, imagini 
ale produselor, specificatii si alte chestiuni, pe care in general ar trebui sa le faca 
clientul, echipa din spatele magazinului online. Am trecut asta aici tocmai pentru a 
scoate in evidenta ca veti primi de la programator un spatiu gol, pe care voi trebuie 

sa il umpleti, si chiar daca nu e timp pe factura de la programare / dezvoltare (uneori este – la schim-
bare de platforma sau cand sunt ei draguti cu voi), voi trebuie sa il luati in calcul, pentru a estima 
costul total de executie si pentru a estima data de lansare a magazinului online.

Timp pentru testarea functiilor site-ului – deseori acest lucru nu apare pe factura, 
nu este prevazut in contractul de prestari servicii cu firma de programare, si atunci 
apar alte discutii („Nu merge, eu te-am platit sa mearga”), se lasa pe seama clientu-
lui etapa de testare, se peticeste si iese un lucru carpit, ceea ce sigur nu va doriti!

Timp pentru instruirea personalului ce va opera magazinul online, un mic curs 
(„Cum pun comenzi, unde vad comenzile, cum caut un client, unde vad 2-3 rapoar-
te, cum pun produse, dar o categorie?” etc). 

Timp pentru managementul proiectului. Acesta este cel mai important timp de pe factura 
si cel mai scump, probabil. Insa, daca nu apare pe factura, este o mica problema, nu veti sti 
bine in ce stadiu sunteti, unde se blocheaza proiectul, ce resurse mai sunt necesare pentru 
a-l debloca, nu veti avea rapoarte sau procese verbale de predare - primire executate (un 

consultant extern poate sa suplineasca partial asta, insa nu are acces la resursele interne ale companiei de 
programare / devoltare si nu va putea sa isi asume intarzierile din blocarea resurselor interne la programare). 

[OPTIONAL] E necesar un stress-test. In caz de Black Friday, lansare cu surle si 
trambite, spot la TV sau campanii care genereaza trafic mare, e obligatoriu sa se re-
alizeze un stress-test (adica un test – a se citi timp/etapa – care pune la incercare 
serverul unde veti gazdui magazinul online), care nu e musai sa tina de echipa de 

dezvoltare. Insa, deseori, ei ofera si pachetul de gazduire, deci va veti adresa tot lor si pentru asta, 
iar timpii si viteza de incarcare a unei pagini sunt foarte importanti pentru indexarea in Google, deci 
va veti dori si etapa asta in factura, cu timp evidentiat pentru ea.

[OPTIONAL] Timp pentru preluarea prin feed sau direct din vechea plaftorma a pro-
duselor si categoriilor existente, a clientilor si comenzilor vechi, de restaurare a co-
dului de tracking e-commerce si Google Analytics (apare la schimbarea platformei).

[OPTIONAL] Timp pentru intelegerea codului scris de programatorul vechi, care nu 
mai poate colabora cu voi. Auditarea codului, preluarea lui, este deseori o operatiune 
anevoioasa si chiar costisitoare, deseori se prefera scrierea sau implementarea de la 
zero a unui nou magazin online, pentru ca nu stii ce surprize iti rezerva codul scris de 

colegul de breasla acum cateva luni. Nu stii nici care a fost gradul lui de expertiza, cat de clar a comentat 
codul si daca a scris cu nume inteligibile principalele module si functii din spatele magazinului online.

5

6

7

8

9

10
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http://ecompedia.ro


Relatia perfecta cu o firma de programare/dezvoltare  
cand lansez un magazin online

www.ecompedia.ro 11

Acum, nu stiu cati ati vazut timpii de mai sus pe facturile voastre de realizare a unui magazin online 
(sau, in general, a unui proiect online), insa motivul pentru care veti da share acestui ghid extrem de 
lung este pentru ca va doriti ca amicii vostri, colegii vostri de breasla sa nu mai treaca prin aceleasi 
relatii usor defectuoase prin care ati trecut voi. 

Amintiti-va ca trebuie sa fiti bucurosi si sa investiti cu placere in executia unui magazin online, daca vi se 
prezinta un deviz defalcat cu timpii / etapele de mai sus, si abia atunci veti avea un produs de calitate!

Orice mic compromis la etapele de mai sus duce invariabil la ruperea, mai devreme sau mai tarziu, a 
relatiei perfecte pe care incerc sa o construiesc acum, impreuna cu voi, cu echipa de programare / 
dezvoltare a oricarei firme producatoare din Romania sau de afara.

Amintiti-va ca trebuie sa fiti bucurosi 
si sa investiti cu placere in executia 
unui magazin online, daca vi se 
prezinta un deviz defalcat cu timpii / 
etapele de mai sus, si abia atunci veti 
avea un produs de calitate!

Exista posibilitatea sa fi omis un timp, o etapa, si eu invat si rescriu pe masura ce revizuiesc acest 
ghid. Nu intotdeauna respect personal etapele de mai sus, mai ales ca negocierea pretului, a 
costului si timpului de executie ale unui magazin online nu sunt in clauzele mele contractuale ca 
si consultant. Etapele acestea sunt prevazute in contractul colegilor mei de breasla de la progra-
mare / dezvoltare.

Magazinul online executat cu precizie si la timp va avea functionalitati bune si fara erori in masura 
in care platforma de e-commerce este deja implementata la 100 - 200 de companii, sau chiar 1000 
-3000 de alti comercianti online. Acordati o sansa si unui programator incepator (10 - 20 de magazine 
online) daca aveti langa voi un consultant cu experienta in domeniu. 

Orice mic compromis la etapele de mai sus 
duce invariabil la ruperea, mai devreme sau 
mai tarziu, a relatiei perfecte.

!
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Am mai scris despre acest lucru pe ECOMpedia, sunt multe intrebari pe tema asta, le veti gasi gru-
pate aici, insa voi mai puncta si in acest post cateva idei, ce nu sunt prinse pe tag-ul de mai inainte.

Costul depinde de ceea ce va propuneti sa obtineti, de obiectivele de business pe care vi le-ati 
propus in urmatorii 1-2 ani. Teoretic, daca va faceti treaba bine, puteti sa schimbati iar platforma in 
aproximativ 1,5 - maxim 2 ani. Voi povesti despre asta intr-un alt capitol al acestui ghid. 

La un calcul foarte simplu, la 15 euro/ora (un tarif mic pentru programare sau mare pentru unii), la 
un cost de 3.000 de euro pentru tot proiectul constructiei unui magazin online, rezulta 200 de ore 
de lucru, 6 ore pe zi, 33 de zile de lucru (atentie, zile lucratoare!). Daca avem alocata o echipa de 3 
oameni (adica un programator, un designer si un manager de proiect), vor rezulta 10 zile/om (fiecare 
din acesti 3 oameni petrece 10 zile lucratoare ocupandu-se de proiectul nostru). E mult, e putin? Voi 
ar trebui sa raspundeti aici: este atat cat va permiteti voi sa dati in acel moment, insa calitatea va fi la 
nivelul orelor lucrate, nici mai mare, nici mai mica.

Daca proiectul costa 1.000 de euro si facem iar rationamentul de mai sus, rezulta 66 de ore, sau 11 
zile lucratoare. Si, fiind o echipa mai mica, probabil 1 om, in 2 saptamani calendaristice, ar trebui sa 
dea gata site-ul si sa va livreze ceva, in functie de ce ati semnat cu el, de specificatiile puse in con-
tract. E mult, e putin? Nu pot sa raspund la intrebarea asta.

Daca veti adopta impreuna cu programatorul o dezvoltare pe stilul agile, scrum sau kan ban (dati o 
cautare pe Wikipedia), adica o abordare pe etape, precum si construirea unui pret tot in etape (nu a 
unui pret fix pe intreg proiectul), s-ar putea sa aveti surprize placute la final. Prima data veti respinge 
acest model de calcul al costului, apoi imi veti da dreptate. 

CAT MA COSTA  
UN MAGAZIN ONLINE? CARE 
ESTE O INVESTITIE CORECTA?

vs.
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Modul de lucru Agile in etape - pe durata nedeterminata

Sa zicem ca aveti 100 de specificatii de realizat, alegeti acele 20 de specificatii super importante 
de facut, faceti un pret cu programatorul pentru acele 20 de specificatii (in general va va costa 
80% din tot proiectul), stabiliti un termen (2-3 saptamani: numit si sprint) pentru specificatiile princi-
pale, nucleul magazinului online. 

Spre final de executie, in paralel cu dezvoltarea si testarea primei etape, negociati si stabiliti cu firma 
de programare / dezvoltare restul de specificatii. Mai mult, acum aveti libertatea sa le refaceti: pe 
masura ce aflati mai multe, ce va documentati mai bine, veti vrea din ce in ce mai multe, veti vrea 
mereu sa faceti schimbari pe site. 

Acum cele 80+ specificatii pot sa devina iar 100, sa zicem, pentru ca pe langa cele 80 mai veniti cu 
inca 20, mai interesante, mai importante, le rearanjati in ordinea importantei, pe acestea noi si deci-
deti care 20 sunt acum primordiale pentru urmatoarele 2-3 saptamani (cost si timp).

Peste inca 2-3 saptamani, luati iar la puricat magazinul care e poate deja lansat, pentru ca o sa aveti 
iar alte idei, alte specificatii. Iar faceti un set de 100 de schimbari pe site si iar decideti care 20 sunt 
cele mai importante, stabiliti un cost si un termen pe acestea si mergeti mai departe.

In orice moment de timp vor fi in lucru 3 etape simultan, in 3 stadii diferite: 
1. in lucru: o etapa / sprint la care deja lucreaza echipa de programare 
2. stabilire etapa viitoare: o etapa / sprint in pregatire (se prioritizeaza tichetele si/sau functionali-

tatile impreuna cu managerul de proiect si cu consultantul extern, se aleg viitoarele 20 din cele 
peste 100) 

3. functii pe care le doresc in viitor: a treia etapa, unde ideile pentru functii noi se cumuleaza si 
se discuta, un sertar cu idei viitoare ce ar fi frumos sa le implementam pe site, la care desigur 
se adauga ceea ce nu intra in executie in etapa de mai sus.

Astfel, magazinul este mereu la zi cu specificatiile si noile tehnologii, nu va veti certa niciodata cu 
firma de programare ca nu a livrat la timp tot proiectul, pentru ca nu mai exista notiunea de „tot pro-
iectul”, exista notiunea de „proiect in permanenta derulare”, ceea ce si este un magazin online, eu 
personal nu am vazut vreodata clienti care sa se fi oprit din a modifica magazinul online.

Munca la un magazin online nu se opreste 
niciodata si va trebui sa aveti in vedere un 
cost lunar de intretinere a acestuia, ceea 
ce face mai usor cumva de adoptat modelul 
agile, descris pe scurt mai sus.

http://ecompedia.ro
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Aici e foarte mult de povestit, insa pentru a nu lungi si a face un roman din acest ghid, va voi 
trimite la setul de criterii de jurizare de la GPeC, Gala Premiilor e-Commerce, un set de criterii 
bine realizat, pe care daca il veti respecta in relatia cu programatorul, va fi bine pentru voi. S-ar 
putea sa coste sa aveti un site care sa performeze conform acelor criterii, insa, este spre binele 
afacerii voastre.

Eu personal, in evaluarea magazinelor online, lucrez cu 37-40 de criterii, si le am putin altfel grupate, 
teoretic e un set mai mic, dar in realitate e doar o alta perspectiva, nu e ca si cum ar fi mai putin de 
lucru la site. Nu le pot publica pentru ca eu traiesc si din evaluarea site-urilor de comert electronic, 
insa – daca veti deveni clientul meu – le veti afla. 

Pe de alta parte, cand am de lansat un magazin online nou, plec la drum cu alte specificatii, si con-
struiesc functionalitatile in primul rand pe baza produselor si nisei unde va activa clientul meu, ma 
gandesc la diferentiatorii lui, si realizez ceva personalizat.

Am tinut si inca mai tin cursuri despre cum sa avem un cos functional (Scoala de vara GpeC 2013), 
despre cum sa ai o pagina de produs sexy, ca perfecta nu exista (Scoala de Vara GPeC 2015), Goo-
gle Analytics. Uneori iau cate un aspect tehnic al unui business online si il detaliez in cadrul cursurilor 
mele, unde participa deseori si oameni de la companiile de programare / dezvoltare. Urmariti pagina 
mea de facebook sa aflati cand voi face urmatorul curs. 

SPECIFICATIILE DE BAZA ALE UNUI 
SITE DE COMERT ELECTRONIC/
MAGAZIN ONLINE

Trebuie sa aveti macar o pagina de produs, 
o pagina de categorie, o pagina de home/
intrare in site, un cos/checkout functional, si 
cateva pagini statice – ca „Termeni si conditii”.

http://ecompedia.ro
http://www.gpec.ro/criterii-de-jurizare/
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In orice contract ar trebui sa avem in vedere neutralitatea fata de ambele parti, contractul tre-
buie sa fie o solutie „win-win” de ambele parti. Multi clienti au dat bani fara macar sa semneze 
un contract, altii au dat bani, dar nu au avut proiectul terminat si altii au cerut modificari peste 
modificari, rezultand intr-un cost mare de productie, pe care in final l-a suportat programatorul. 

Trebuie sa avem in vedere protejarea drepturilor clientului in aceeasi masura ca protejarea interese-
lor echipei de programare, asa este corect.

Clauzele contractului:

Trebuie trecute in anexa toate specificatiile pe care le-ati agreat alaturi de consul-
tantul vostru in e-commerce sau pe care le-ati convenit impreuna cu project mana-
gerul din partea echipei de programare.

[DE DORIT] Adoptati dezvoltarea agile in etape, stabiliti o suma mare de functio-
nalitati, treceti in contract o estimare a etapelor, date calendaristice aproximative 
si mentionati ca la finalul fiecarei etape se vor face: o testare prevazuta ca timp / 
etapa din partea echipei de programare (pe care o veti plati); o receptie din par-

tea clientului, cu proces verbal de receptie a celor 20% dintre caracteristicile agreate; plata etapei 
finalizate pe orele lucrate in etapa curenta (atentie: costurile trebuie sa fie defalcate pe factura);  
negocierea si stabilirea exacta a datei de finalizare a etapei urmatoare; dupa caz, instruirea clientului 
in folosirea functiilor noi introduse (pe care o veti plati). Insistati pe testarea codului ca si pas final de 
incheiere a unei etape, precum si pe etapa de receptie a produsului in acel punct: astfel, se reduce 
din stresul generat de nepredarea la timp a proiectului in integralitatea lui.

Aceste specificatii tehnice trebuie grupate in etape si prioritizate. La fel si plata va 
fi etapizata, respectand calendarul de receptie a produsului software in etapele 
respective: deci treceti etapele, treceti sumele de bani defalcate, treceti termenele 
pe care le agreati.

CE CLAUZE AR TREBUI SA CONTINA 
UN CONTRACT CU FIRMA DE 
Programare / dezvoltare

1

2

3
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Termenele vin la pachet si cu respectarea lor, clientul respecta sumele de pla-
ta, dupa emiterea facturii de catre programator, firma de web design respecta 
termenele de predare in etape a lucrarii. Asta inseamna ca trebuie sa spuneti 
in contract ce se intampla daca aceste termene (de plata si de predare) nu se 

respecta. Sugerez sa existe maxim 3 notificari prin e-mail la fiecare dintre termene, 3 mail-uri de 
la client ca nu este gata etapa, nu este predat, 3 mail-uri de la firma de dezvoltare ca nu s-a platit 
etapa. Dupa acest numar de mail-uri de notificare, trebuie sa inceapa sa curga penalitati in aceeasi 
valoare de-o parte si de alta.  

Daca, dupa ce emite factura de penalitati, programatorul nu plateste in termenul prevazut in contract, 
acesta se poate rezilia si se pot cere (conform contractului) daune si interese, in valoare de cat s-a 
platit pana atunci, in integralitate (se cer bani pe toate etapele de pana atunci), plus daune pentru 
intarzierea cu X zile, pierderi financiare bazate pe un calcul economic simplu (cate vanzari s-ar fi facut 
in medie cu magazinul online, daca acesta ar fi fost lansat la timp). 

Si programatorul trebuie sa inceapa sa emita facturi de penalitati, daca clientul nu isi achita la termen 
sumele de plata, conform cu cele prevazute in contract. Aceste penalitati e bine sa fie sume identice 
ca valoare de ambele parti si prevazute explicit in contract.

Mai exista o problema care apare in caz de nerespectare a termenelor de predare 
sau de plata. Daca clientul pleaca si ia cu el codul deja creat, nu mai cere si banii 
integral. Daca nu ia codul, cere banii in integralitatea lor si acest tip de rezolvare a 
incetarii contractului trebuie pus in contract. Trebuie sa alegi din start: ori iei codul, 

dar banii dati raman la programator pentru orele prestate (cum e corect, de altfel); ori nu vrei codul, 
şi acesta ramane in proprietatea programatorului, dar atunci primesti inapoi banii integral. 

LICENTIEREA: in mod normal, se acorda un drept de folosire a softului in mod 
ne-exclusiv de catre client, ceea ce este corect. Insa multa lumea ma intreaba pe 
buna dreptate ce se intampla daca lucreaza cu o companie specializata, care ii 
implementeaza o solutie personalizata, de cele mai multe ori gazduita pe serverul 

celor de la dezvoltare si CODATA, astfel incat nu se poate continua usor munca celor de la firma de 
webdesign de catre alta echipa de programatori. 

4

5

6

Clientul nu isi doreste banii inapoi sau reducerea 
sumei de plata, el isi doreste produsul. Clientul trebuie 
sa primeasca in cont, trebuie sa emita factura catre 

programator si sa incaseze efectiv penalitatile in contul bancar 
daca se ajunge acolo.

!
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Este normal sa se protejeze: ei au gasit solutii, sunt poate mai priceputi decat altii. Dar, in caz de in-
trerupere a contractului din vina nerespectarii intelegerilor contractuale din partea programatorului, 
acesta ar trebui sa fie obligat sa ofere codul pe un suport (sau prin transfer) altei echipe de programa-
tori. Codul trebuie oferit NECODAT, ne-incriptat, liber, ca echipa nr. 2 sa poata continua munca, asta 
in cazul in care clientul alege sa lase banii deja dati la programator si nu cere suma integrala inapoi. 
In acest caz, clientul este indreptatit sa primeasca si dreptul de MODIFICARE a codului, pentru a-si 
termina proiectul cu alta echipa, pe alti bani, dar numai dupa ce comunicarea cu echipa actuala de 
programare a esuat. 

Prin urmare, conteaza aici sa nu renuntati usor, sa stabiliti un numar de comunicari, notificari, prin 
e-mail sau scrise, prin care cereti sa se respecte termenele de predare conform contractului. La de-
pasirea acelui numar convenit de la inceput in contract, automat capatati dreptul de MODIFICARE si 
PRELUARE a codului, insa nu veti avea dreptul de REVANZARE sau dreptul de a folosi codul pentru 
alt proiect, ci numai pentru a-l termina pe acesta la care lucrati acum.

In cazul in care lucrurile merg asa cum trebuie, se incheie etapa de implementa-
re, se achita corect toate sumele, vine etapa cea mai importanta, cea de intreti-
nere, cea in care clientul cere din ce in ce mai multe modificari periodice, pentru 
ca dezvoltarea unui site de e-commerce nu e niciodata completa. In etapa de 

intretinere conteaza: tariful orar de dezvoltare ulterioara, modul de abordare a dezvoltarilor de 
dupa (cerere, deviz, testare, receptie, plata), precum si definirea unor notiuni de baza: BUG-urile 
(adica erorile de functionare in site) si FEATUREs-urile, adica noile functionalitati de pus in site, 
aceste notiuni trebuie definite in contract, mai ales daca nu adoptati tehnica de dezvoltare in 
etape agile.

BUG-uri (erori de functionare) se rezolva pe cheltuiala programatorului, cu o exceptie: 

• bug critic – exemplu: nu se poate trimite comanda, pierd comenzi si bani, de rezolvat 
in X ore lucratoare, indiferent de sarbatori legale sau nu, un magazin online este online 
24 din 24, deci si echipa de programare este pe metereze la fel

• bug-ul clasic si necritic (o eroare de afisare): specificati alt timp de rezolvare, mai rela-
xat, nu e musai atunci pe moment; acest tip de bug apare cand programatorul lucreaza 
cu persoane diferite, uita sa continue in mod corect dezvoltarea si apar erori in site, 
dupa un update al aplicatiei software, este deci de datoria lui sa il rezolve

• bug-ul datorat unei proaste operari a magazinului online: apare dupa ce clientul apasa 
pe niste butoane (sa zicem a facut un update de platforma opensource sau a sters o 
categorie si se strica stocul la cateva produse); acest tip de bug (care uneori necesita 
ore de reparatii in sistem), nu ar trebui sa fie pus pe seama programatorului, daca (si 
numai daca) clientul a fost instruit sa nu apese pe anumite butoane sau sistemul in 
sine nu permite operarea gresita. De aceea insist pe etapa de instruire, care ar trebui 
desigur platita, pentru ca sunt ore consumate de firma de programare si ele sunt parte 
a costului cu proiectul.

7
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FEATURE – o cerinta noua, ceruta de client, revizuita de programator. Trebuie facut un 
deviz de ore necesare, care inseamna un cost, un termen de finalizare si un termen de pla-
ta, o etapa de testare, o etapa de receptie a acestei noi functionalitati. Trebuie sa intre pe 
acelasi tipic precum contractul clasic, sunt ore de programare normale, singura diferenta 
este negocierea de dupa aflarea devizului. In general, aici recomand urmatoarea regula: ca 
si client, va rog sa nu negociati timpii si banii ceruti de programator! Faptul ca nu apreciati 
valoarea lucrului prestat de firma de programare va avea consecinte, mai devreme sau mai 
tarziu: nici clientii nu vor aprecia valoarea produselor vandute si va va scadea comanda 
medie sau numarul comenzilor. Oricum ar fi, ma credeti sau nu, relatia cu programatorul se 
va strica probabil foarte curand, lasati-l pe el sa isi aprecieze valoarea, voi doar sustineti cu 
bunacredinta (bugetul) valoarea lui.

Si BUG-ul, si FEATURE-ul au asociati termeni de predare diferiti, etape clasice de lucru (nu uitati de 
testarea lor de catre o echipa specializata din partea programatorului; exceptie face poate bug-ul 
critic, care trebuie rezolvat f.f.f. urgent, si care se rezolva fara testare). Timpul va costa bani si orice 
etapa suplimentara inseamna bani in plus pierduti, dar aveti grja sa cereti testarea si un raport de 
testare pe fiecare feature. Apoi faceti receptia (adica veti testa chiar voi site-ul) si numai dupa aceea 
veti plati ceea ce s-a lucrat, nu inainte.

Atentie la etapa de  
RECEPTIE a oricarui 
feature nou, sau a unei 
etape din faza de con-
structie a magazinului 
online. Daca nu exista a 
priori o etapa de testare 
platita facuta de progra-
mator, veti avea o recep-
tie care va insemna mult 
timp pierdut si mai multi 
nervi asociati cu lipsa 
acestor timpi in contrac-
tul vostru. 

Chiar si cu timpul de testare prevazut si platit in contract, 
se poate intampla ca la receptie sa aveti erori pe care 
voi le vedeti, dar echipa de testare nu le-a remarcat. De 
aceea e bine sa existe un checklist, ce anume sa verificam 
la finalizarea etapei. In general e simplu, dar acest chec-
klist e de facut o data cu devizul de catre programator si 
ar trebui sa-l agreati. Daca totusi un punct de acolo nu a 
fost bine facut, sau se descopera pe serverul de TEST (nu 
pe cel live, acolo nu va permiteti teste, acolo erorile se 
numesc bug-uri si sunt deja pierderi financiare) o eroare 
suplimentara, timpul petrecut de voi in verificarea erorilor 
ar trebui facturat catre echipa de programare, pentru ca 
data viitoare aceasta sa acorde o atentie mai mare etapei 
de testare si sa nu treaca neobservata vreo eroare.
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Ar trebui prevazut in contract cine face introdu-
cerea de produse in site, imagini, specificatii. 
Sau – daca e vorba de o preluare de la o plat-
forma veche – cine face acel script de preluare 
de date, cat dureaza, cat costa, ce trebuie sa 
obtinem la final... Fiti cat mai clari in exprimare 
in contract, nu lasati neclaritati, ce date trebuie 
preluate, cum sa fie, in ce format, unde sa fie 
dusa descrierea comerciala in noul site, unde sa 
fie dusa specificatia cutare din vechiul site spre 
noul site etc. Aceasta clauza include la fel, timp, 
bani si modalitatea de verificare, testare, urmata 
de o receptie a etapei.

[OPTIONAL] Puneti in contract 
o sedinta periodica de evaluare 
a site-ului cu project managerul 
desemnat din partea echipei de 
programare si platiti aceste ore. 
Sau evaluati periodic (cu un con-
sultant extern) magazinul online, 
ca sa fiti mereu pregatiti pentru 
piata care nu sta pe loc si evo-
lueaza permanent si ca sa aveti 
mereu clienti multumiti.

In cazul contractelor de mentenanta cu numar de ore prestabilit care asigura 
doar o disponibilitate a serviciului, platesti un numar de ore doar sa poti 
avea acces cand ai nevoie la timpul de programare, dar nu inseamna ca vei 
consuma efectiv numarul de ore din contract, baza legala este asigurata de 
Codul Fiscal, art 281, aliniatul 8. In acest caz insa trebuie definita contractual 
ce inseamna disponibilitatea, ca numar de oameni alocati si specialitatile 
lor, ca timp de rezolvare a problemelor (termene de comunicare / reactie, 
termene de analiza a solicitarilor, termene de solutionare efectiva). 

In cazul in care este de lucru efectiv, caz care este mai des intalnit in 
abordarea agile, pe etape, atunci baza legala a contractelor se regaseste 
in Codul Fiscal, articolul 281, aliniatul 7. 

Contractele de menentanta nu pot fi numai despre ceva virtual precum 
disponibilitatea serviciului sau numai despre a lucra efectiv continuu la 
un site, ci ele sunt o combinatie intre cele doua mari abordari legale. 

Din punctul meu de vedere trebuie emise rapoarte de lucru, rapoarte 
de testare, rapoarte de instruire, procese verbale de predare-primire 
sau documente similare la final de etape, la final de tichete, pentru a 
nu exista diferente de interpretare majora pe aliniatele din lege care 
guverneaza contractul, virtualitate sau lucru efectiv.
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Ca si incheiere a acestui ghid, as vrea sa intelegeti ratiunea pentru care ati ales sa intrati in 
e-commerce, ratiunea pentru care ramanerea pe o platforma mai mult decat trebuie poate deveni 
uneori problematica. 

Exista o evolutie naturala a magazinului online, sustinuta de eforturile voastre corecte de marketing 
online si offline, iar de la o etapa la alta este necesara schimbarea platformei de e-commerce. 

Revin, este vorba de o masina, o cutie neagra, in care pe de-o parte intra produse, pe de alta parte 
ies clienti multumiti cu pachetele in mana . Nu trebuie sa investiti tot efortul vostru in aceasta cutie, 
ci mai mult in experienta pe care o are potentialul client pe site sau fizic, combinand asa cum trebuie 
cele doua canale de vanzari: online si offline.

Ca prima etapa, celor ce vor sa incerce sa vanda un produs, le recomand sa incerce o platforma 
SaaS (adica inchiriata), sa se axeze pe marketingul de produs, pe client, si mai putin pe partea de 
platforma. Apoi, in timp, daca le merge bine si produsul si marketingul lor au succes, pot sa inves-
teasca usor intr-o platforma custom, modelata pe nevoile lor.

Puteti porni cu orice platforma, aveti grija la etapizare si la contract, este important doar sa incepeti 
sa vindeti online, sa faceti clientii fericiti. Altceva nu conteaza, cat de poleita cu aur este platforma e 
mai putin important. Am vazut site-uri urate, foarte urate, care vand bine si site-uri foarte atractive, 
care nu vand la fel de bine. Nu designul este totul in ecuatia asta, ci clientul! Sigur trebuie sa aveti 
o platforma care permite minimul (selectia de produse, adaugarea in cos si plasarea comenzii, atat). 
Restul vine mai incolo, dar prima data trebuie sa vindeti.

In clasificarea pe care o fac eu clientilor mei, ii asez pe o curba Gauss, in functie de numarul de 
comenzi. Undeva sus pe varful acestei curbe se afla trecerea cu mari dificultati de la un numar de 
aproximativ 30-50 de comenzi/zi la 90-100 de comenzi/zi. Este un moment definitoriu in viata ace-
lui magazin online, cand trece de la dezvoltarea pe orizonatala (angajarea de oameni in echipa la 
fiecare stagiu de viata), la dezvoltarea pe verticala (cand incepe sa investeasca intr-o platforma au-
tomatizata, se apleaca spre procese si proceduri, platforma incepe sa isi spuna cuvantul). Pentru ca 
altfel va urma un declin rapid, din cauza costurilor mari legate de salarii si sustinerea logistica, care 
nu sunt optimizate.

LA FINAL:  
PLATFORMA E BINE SA EVOLUEZE,  
O PUTETI SCHIMBA PERIODIC
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Tot asa, pe acelasi Gauss, cam o data la 1,5 ani (ceea ce eu uneori leg de numitul „ciclu de vanzare a 
produselor majoritare din site” – un cel putin 2x e de dorit, adica 2 sezoane si 2 extrasezoane), este 
bine sa schimbati platforma. Asta pentru ca, teoretic, ar trebui sa va permiteti sa o faceti, in fiecare 
etapa de viata a magazinului veti invata alteva, veti dori altceva. Si unele echipe de programatori nu 
au trecut prin suficiente cicluri de viata ale magazinelor online: unele sunt potrivite la inceput, altele 
cand incepeti sa automatizati fluxurile de vanzare.

Sper ca v-a facut placere sa cititi acest mic ghid de convietuire pasnica cu echipa de programare, 
asa ca hai sa recapitulam ce am stabilit pana acum! Suceesul vostru depinde mult de relatia perfec-
ta cu firma de programare dezvoltare.
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30-50 
comenzi/zi

90 - 100 
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dezvoltare pe orizontala
angajarea de oameni in echipa la 
fiecare stagiu de viata

dezvoltarea pe verticala
investirea intr-o platforma 
automatizata
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Un magazin online este o provocare complexa, care necesita expertiza si experienta.

Competenta si profesionalismul companiei de web design, de programare web vine din multe, multe 
proiecte de acelasi fel.

La ce ma uit eu cand aleg o companie specializata de programare magazine online? La ce te vei uita 
si tu de aici inainte: la experienta, la o relatie de lunga durata. 

Ce etape si ce actiuni (timpi separati) platesc cu placere atunci cand fac un magazin online? Ele sunt 
detaliate in acest ghid. Acum vreau sa va spun ca lipsa etapelor va crea costuri mari de tot in ceea 
ce se numeste TCO (total cost of ownership), vor genera mari probleme in relatia de abia inceputa.

Specificatiile de baza ale unui site de comert electronic, ale unui business online sunt sute, mii, 
evolueaza, cresc – precum o planta, precum o fiinta. Ramaneti conectati cu ECOMpedia, cu  
GPeC – Gala Premiilor eCommerce si cu Liviu TALOI pentru a observa evolutia acestor 
functionalitati.

Cat ma costa, de fapt, un magazin online? Care este o investitie corecta? Atat cat trebuie, as vrea sa 
evaluam in mod corect contributia echipei de programare/ dezvoltare.

Ce clauze ar trebui sa contina un contract cu firma de programare / dezvoltare? Sincer, multe: cu cat 
este contractul mai clar, cu atat veti avea o relatie mai buna.

La final: platforma e bine sa evolueze, o puteti schimba periodic. E chiar necesar sa schimbati mai multe 
echipe de programare, daca expertiza celei existente nu se potriveste cu zona în care ati ajuns voi.

SUCCES!

RECAPITULARE

http://ecompedia.ro
https://www.facebook.com/ECOMpedia/
https://www.facebook.com/GPeCro/
https://www.facebook.com/LiviuTALOI/


Daca v-a placut, aveti aici un link pe care il puteti share-ui, 
de unde alti colegi de breasla vor putea descarca acest ghid. 
Si da, impartasirea informatiei va ajuta sa cresteti mari, ca un 
copac cu radacini puternice. As zice ca nu banii investiti vor 
aduce succesul magazinului vostru online, nu asumarea riscului 
si nu atractivitatea site-ului, ci mai ales generozitatea voastra. 
Deocamdata va cer sa platiti un tribut, sa dati share, ca si altii sa 

se inspire din acest articol. 

Multumesc anticipat, in numele comunitatii  
pe care voi o creati!

Daca detii un magazin online trimite-ne contractul tau cu firma de programare  

sa il evaluam la adresa relatiacuprogramatorul@ecompedia.ro cu subiectul  

EVALUARE CONTRACT PLATFORMA ECOMMERCE.  

Poti sterge datele confidentiale, suma platita si alte clauze sensibile, insa lasa-ne datele de 

contact ale programatorilor tai sa le trimitem si lor cadou o copie a acestui ghid.

www.ecompedia.ro
info@ecompedia.ro

+40745 289 583

ecompedia.ro este un site in care puteti pune 
intrebari de tot felul din domeniul comertului 
electronic, iar echipa noastra de specialisti sau alti 
proprietari de magazine online va pot veni in ajutor, 
raspunzand GRATUIT, din propriile experiente, prin 
recomandari, exemple sau chiar critici constructive.

CINE SUNTEM 
SI CARE ESTE
MISIUNEA 
PROIECTULUI?
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