Webhotel Kft.
www.webhotel.hu – iroda@webhotel.hu
9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 14.

Mini Csomag
7 700 Ft / év + Áfa
A mini csomag tartalma:
1) 1 domain név fenntartás (.hu)
2) 4 db POP3, IMAP e-mail cím
3) webmail
4) SMTP szolgáltatás
5) 1 db FTP jogosultság
6) 100 MB tárterület
7) SPAM szűrés
A mini csomagot olyan ügyfeleinknek ajánljuk, akik bemutatkozó
(webnévjegy) honlapot akarnak
üzemeltetni
(egy
vagy
több
domain címmel).
Szükségük van a domainhez kapcsolódó e-mail címekre; további
webes alkalmazások nélkül. Az email címekhez spamszűrés és
webmail felület jár.
A Wordpress blogmotor és POP3
email
kombinációval
tökéletes
megoldás egy kisebb cég dinamikus – azaz saját híreket és frissítéseket is megjelenítő – weblapjának működtetésére. A munkatársak vagy funkciók email cím szerint megoszthatók.
További e-mail címek vagy tárterület kiosztását nem támogatjuk,
javasoljuk az üzleti csomag előfizetésünket.
Kiegészítő lehetőségek:
Domain alias vagy parkolás
Bővíthető tárhely
honlap statisztika
MySQL hozzáférés
Biztonsági mentés

Üzleti Csomag
17 700 Ft / év + Áfa
Az üzleti csomag tartalma:
1) 1 domain név fenntartás (.hu)
2) korlátlan domain és aldomain
kiszolgálás
3) domain átirányítás
4) virtualmin felület
5) korlátlan POP3, IMAP e-mail
cím
6) SMTP szolgáltatás
7) szabadon állítható tárterület *
8) webalizer
9) 1 db MySQL hozzáférés
Kiegészítő lehetőségek:
Bővíthető tárhely
Biztonsági mentés

Ismertető
A domain név ügyfeleink személyre szabott címe. Jellemző
formája a www.cegnev.hu. Rendelhető más végződéssel is (pl.:
.com, .eu).
A virtualmin virtuális szerverbeállításokat igénylő ügyfeleink egy
teljes értékű felületet kapnak, ahol
szerverük beállításait személyre
szabottan elvégezhetik. A virtuális
szerver elengedhetetlen a több
domainnel és e-mail címekkel
rendelkező konfigurációkhoz
a
lenti példák szerint:
- Ön több domainnel rendelkezik,
és a domainek egymástól függnek.
Jellemző
például
a
www.cegnev.hu domain és/vagy
www.cegnev-webshop.eu párosításban működő domainek, ahol a
közös tárterületen működtetik egy
felügyelet
alatt
a
cégcsoport
domainjeit.
- Ön több domaint üzemeltet és a
fő domainre mutat az összes többi
domain.
- Saját kezelésben állítja be a postafiókokat és a hozzá tartozó tulajdonságokat.
- FTP / SQL szerver használata
esetén a beállítások végzése;
saját tárterület önálló kvótázása.
Korlátlan e-mail cím kiosztási lehetőség a virtuális szerveren belül
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kezelt domainekhez, ügyfeleinek
és
alkalmazottainak
jól
markitengelhető eszközt biztosít.
A mai körülmények között javasoljuk hogy egy POP3 postafiók
minimum 50 MB, míg egy IMAP
postafiók 500 MB – 2000 MB
között legyen.
A postafiók mérete a választott
tárterületet foglalja.
Skálázható tárterület a szabad
beállítások érdekében: ha vállalkozása növekszik, és a rendelkezésre álló terület kicsinek bizonyul
(több prospektus, új filmek) úgy
szabadon választható méretű tárterületet biztosítunk. Sőt az Ön
által bérelt felületen tetszőlegesen
oszthatja el az erőforrásokat különböző domainjei vagy e-mail
címei között.
A választott domainhez nemcsak
felső szintű domaineket társíthat,
hanem tovább aldomaineket rendelhet céljainak megfelelően.
(pl.: shop.cegnev.hu; foto.cim.hu;
blog.cim.hu).
Ha marketing célokból, vagy jövőbeni projektje számára megszerzett további domainje nem igényel
plussz beállításokat vagy egyedi
tartalom nem fut rajta, akkor nemcsak parkoltathatja, hanem a
domain átirányítást választva a
fő virtuális szerver domainjére
mutató címeket hozhat létre. Így
például a www.cegnev.hu címe
alatt futó weblap fog megjelenni a
www.ertekes-alaktresz,hu
cím
beírásánál is.
MySQL hozzáférésre akkor van
szüksége ügyfeleinknek, ha adatbázisokat akarnak használni vagy
cms (például az általunk javasolt
Wordpress blogmotort) rendszereket használnak.
IMAP és SMTP felületet biztosítunk, ami a modern telefonokon,
táblagépeken vagy egyéb eszközeihez ad értékes többletet. IMAP
szerveren keresztül biztosíthatja
levelező szerverének aktualizálását, mind a címjegyzék, mind a
naptárakkal kompatibilis. SMTP
átjárónk biztonságos kimenő levélszolgáltatást
tesz
lehetővé,
függetlenül az aktuális internet
szolgáltatójától.

cégjegyzék: 1809107505
adószám: 14084157-2-18
bankszámla:10404742 – 00019873 – 00000008
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CSOMAGOK

Társzolgáltatás:

................. 7 700,- forint+ÁFA / év

Önállóan nem vehető igénybe !
- előfizetői csomaghoz kapcsolt;
- aktív, a virtuális szerverek által
közösen használt tárhely a weboldal vagy alkalmazások számára,
ahol korlátlan számú aldomain és
postafiók/user menedzselhető a
tárhely méretéig;

Üzleti csomag

................. 3 000,- forint+ÁFA / év
(1000 MB)

Árlista:
érvényes 2013. október 1-től.

Mini csomag

............... 17 700,- forint+ÁFA / év

Adminisztrációs díj:

Egyedi elemek:
Árlista:
érvényes 2013. október 1-től

MySQL hozzáférés:

Email szolgáltatás
Önállóan nem vehető igénybe !
- előfizetői csomaghoz kapcsolt;
- egyedi e-mail címek és aliasok a
fenntartott domainekhez;
- POP3,
- spam és vírusszűrés;
- webmail hozzáférés;
..................................... díjmentes
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................. 3 500,- forint+ÁFA / év
(1 domain)

Fenntartás és regisztrálás nemzetközi tld közdomainek esetén:
.com, .net, .org .................... 3 500
.eu ....................................... 3 500
.co.uk .................................. 3 500
.me.uk ................................. 3 500
.org.uk ................................. 3 500
.us ....................................... 3 500
.biz ...................................... 3 500
.info ..................................... 3 500
.am .................................... 20 000
.fm ..................................... 20 000
.cc ....................................... 6 000
.aero .................................. 22 000
.im ..................................... 11 600
.md .................................... 38 000
.ms ...................................... 8 600
.mobi ................................. 11 000
.name .................................. 6 000
.tm ..................................... 29 000
.travel ................................ 27 400
.tv ........................................ 8 000
.at ........................................ 6 600
.bz ....................................... 7 800
.ch ....................................... 8 400
.cn ....................................... 9 200
.com.cn ............................... 7 500
.es ....................................... 4 500
.in ........................................ 4 600
.io ...................................... 21 000
.jp ...................................... 22 000
.ro ........................................ 7 200
.ru ........................................ 8 400
.tw ....................................... 9 800
.com.tw ................................ 9 200
.game.tw ............................. 9 200
.org.tw ................................. 9 200
.ws....................................... 3 800
forint+ÁFA / év
(1 domain)

................. 9 600,- forint+ÁFA / óra

..................................... díjmentes

Fenntartás és regisztrálás a .hu és
másodszintű .hu domainek esetén
(.co.hu, .info.hu, stb.)

................. 6 000,- forint+ÁFA
(alkalmanként)

- előfizetői csomaghoz kapcsolt
MySQL adatbázis;
- igényelt SQL adatbázis használat a bérelt tárterület méretéig;

- domainenként egyedi beállítási
lehetőségek a szülő virtuális szerverek beállítása alapján; korlátlan
e-mail címek, aliasok létrehozása,
kvóták menedzselése.

Domain .HU

átregisztrálás (első év) .......... (.hu)
..................................... díjmentes

- adminisztrációs óradíj: adatfeltöltés, kereső feltöltés díja

Virtualmin felület:

Árlista:
érvényes 2013. október 1.

- alkalmankénti nem díjcsomaghoz, domain regisztrációhoz vagy
új szerződéshez köthető változtatások adminisztációs díja

Önállóan nem vehető igénybe !
MySQL hozzáférésre akkor van
szüksége ügyfeleinknek, ha adatbázisokat akarnak használni vagy
cms (például az általunk javasolt
Wordpress blogmotort) rendszereket használnak.

................. 2 700,- forint+ÁFA / év
(accountonként)

DOMAIN CÍMEK

................. 4 000,- forint+ÁFA / óra
- mérnöki óradíj: szerelés, hibakeresés és installálások díja

Wordpress telepítés:
- alkalmankénti nem díjcsomaghoz
kapcsolt szolgáltatás,
- Wordpress blogmotor telepítése
a nálunk hostolt domainekhez,
- tartalmaz 2 óra oktatást
............... 49 600,- forint+ÁFA
(alkalmanként)
Webnévjegykártya készítés
wordpress blogmotorhoz
............... 29 000,- forint+ÁFA-tól
(alkalmanként)
Lokalizáció angol/német
weboldalak fordítása
................. 6 000,- forint+ÁFA
(600 karakter)
Grafikai tervezés / Logó terv
céges arculathoz: logó; névjegykártya terv, webdesign

Domain

............... 49 600,- forint+ÁFA-tól
cégjegyzék: 1809107505
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