Oferujemy usługi w zakresie 100% NIELIMITOWANEGO hostingu WWW (utrzymywania stron internetowych) na Naszych
serwerach.
Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób indywidualnych, czy ludzi prowadzących własną działalność gospodarczą,
firm i instytucji, których to biznes wymaga stabilnego hostingu, nie na miesiąc czy dwa – lecz na lata. Osób, które nie odsprzedają
miejsca na serwerze (w celu zarobku), a utrzymują własne strony prywatne i serwisy internetowe zarabiające na siebie – każdy
serwis znajdzie u nas dogodne miejsce dla siebie.
Przedstawiamy hosting przyszłości, gdzie każda osoba znajdzie dla siebie miejsce w Internecie.

Parametr

Oferta
AXFR.pl
(dawniej ComDes-Networks)

» Nielimitowana pojemność serwera
WWW
Podstawowe parametry:
» procesor: 1 GHz
» RAM: 1 GB
» pojemność konta: do 50 GB
Powyżej podstawowych parametrów:
» procesor: 1 GHz/35 zł netto/miesiąc
» RAM: 1 GB/25 zł netto/miesiąc
» pojemność konta: 10 GB/5 zł
netto/miesiąc
» Nielimitowany transfer serwera WWW i
serwera E-mail
Domeny & DNS & WWW
» Nielimitowana ilość obsługiwanych
domen
» Nielimitowana ilość obsługiwanych
subdomen
» Nielimitowana ilość obsługiwanych
serwisów/stron WWW
na jednym koncie hostingowym możesz
umieścić dowolną ilość witryn
internetowych
serwer WWW – interpreter PHP
» PHP 5.3
» PHP 5.4
» PHP 5.5
» PHP 5.6
» PHP 7.0

włączany na żądanie
włączany na żądanie
włączany na żądanie
włączany na żądanie
włączany na żądanie

» PHP 7.1
» PHP 7.2

włączany na żądanie
włączany na żądanie

serwer WWW – dodatkowe informacje
» Nielimitowana maksymalna liczba
plików
» Nielimitowana ilość procesów PHP
(wrapperów PHP)
» IonCube

PHP 5.3 – tak
PHP 5.4 – tak
PHP 5.5 – tak
PHP 5.6 – tak
PHP 7.0 – tak
PHP 7.1 – tak
PHP 7.2 – tak
PHP 7.3 – tak

» Zend Optimizer

PHP 5.3 – tak
PHP 5.4 – tak
PHP 5.5 – tak
PHP 5.6 – tak
PHP 7.0 – tak
PHP 7.1 – tak
PHP 7.2 – tak
PHP 7.3 – tak

» ImageMagick (Imagick)

PHP 5.3 – tak
PHP 5.4 – tak
PHP 5.5 – tak
PHP 5.6 – tak
PHP 7.0 – tak
PHP 7.1 – tak
PHP 7.2 – tak
PHP 7.3 – tak

serwer FTP
» Nielimitowana ilość kont FTP
każda domena/subdomena ma osobny
dostęp do FTP
(do swojego katalogu ze stroną WWW)
» Nielimitowana ilość kont na
poszczególne katalogi
nie limitujemy ilości kont FTP do
poszczególnych
katalogów/domen/subdomen
serwer MySQL
» Nielimitowana ilość baz danych MySQL
bez limitu pojemności na każdą bazę
Backup – archiwizacja danych
» Backup danych (raz na dobę)
do trzech dni wstecz
serwer E-mail
» Nielimitowana ilość domen
» Nielimitowana ilość kont pocztowych
» Nielimitowana ilość aliasów pocztowych
» Nielimitowana pojemność konta
pocztowego
» Nielimitowana ilość wiadomości e-mail
na koncie pocztowym
» Nielimitowana ilość wysłanych
wiadomości
» Nielimitowany rozmiar załącznika

» PHP 7.3

domyślny

» Webmail
» Autokonfiguracja konta pocztowego
możliwość automatycznej konfiguracji
konta pocztowego
(nie ma potrzeby pamiętać o adresach
POP3/SMTP/IMAP każdego konta
pocztowego w hostingu; wykorzystanie
autokonfiguracji zależy od klienta
pocztowego)
» Catch-all na domenie
na przykład: jeśli contact@example.com
jest skonfigurowany jako catch-all e-mail
na domenie example.com to każdy e-mail
wysłany na adres e-mail
[niezdefiniowany]@example.com zostaną
przekazane contact@example.com
zamiast być odrzucone jako wiadomości
niedostarczone lub nieznany błędna
nazwa użytkownika. Dlatego też, jeśli
nadawca błędnie wpisze adres e-mail to
konto „contact” automatycznie przyjmie
tą wiadomość
» POP3
odbieranie poczty e-mail
» SMTP
wysyłanie poczty e-mail
» IMAP
synchronizacja poczty e-mail on-line
» Ochrona antyspamowa
» Ochrona antywirusowa
Ile to wszystko kosztuje?
Okres

Cena

na początek (okres próbny):
» 3 miesiące
– Dlaczego tak drogo? W tej kwocie
opłacamy hosting u dostawcy i badamy ile
miejsca potrzebuje Twoja usługa.
– Tylko 3 miesiące? Tak, jest to czas
potrzebny na migrację usług do nas.
Po tym czasie kontaktujemy się z Tobą,
150,00 PLN netto
przedstawiając dwie oferty:
(184,50 PLN brutto)
» normalne użycie: informujemy, że
przedłużamy okres rozliczeniowy bez
dopłat
lub
» użycie ponad zasoby podstawowe:
ustalamy dogodne ceny i terminy
rozliczeń …na Twoją kieszeń!
po okresie próbnym, po migracji:
» miesiąc
» kwartał
» pół roku
» rok

wycena indywidualna
względem użycia zasobów

Co wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji?
» Administracja / zarządzanie usługą
» po naszej stronie, zawarta w cenie
» reakcja na zgłoszenie – do 5 minut
Usługi dodatkowe

» Migracja ze starego hostingu
(opcjonalna)
(dotyczy nowych klientów przechodzących
do nas)
migrujemy skrzynki e-mail,
konsolidujemy* (bezstratnie) / strony
www / bazy danych mysql (jeden do
jednego, całościowo)
* konsolidujemy – jeśli masz więcej niż
jedno miejsce Twoich stron www /
wiadomości e-mail / baz danych MySQL

do 1 GB – 100 zł netto/domenę www/e-mail/mysql
powyżej 1 GB – 100 zł netto/1h migracji
(BEZ LIMITU ilości: stron www / liczby plików / kont email / baz MySQL przeznaczonych do migracji)

Masz niepowtarzalną okazję skorzystać z naszej usługi w przystępnej cenie!
Serdecznie zapraszamy do » kontaktu « z nami.

