Web szolgáltatások díjai

1.1

Webhosting szolgáltatások
Biztosítja, hogy az igényelt internetes szolgáltatás elérhető legyen a választott domain néven
keresztül. Ilyen szolgáltatások lehetnek például: weboldal publikálása, webáruház üzemeltetése,
egyedi e-mail címek használata levelezésre, fájl szerver üzemeltetése dokumentumok
megosztására, fórumok és blogok üzemeltetése, illetve a webszerver felhasználása egyedi
igények szerint.

1.1.1 Domain név regisztráció:
Új internetes cím igényléskor, mi elvégezzük a domain adatok bejegyzését a Magyarországi
Internet Szolgáltatók Tanácsának adatbázisában.
A delegálás az ITSZ szabályainak (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html)
megfelelően történik, az ügyintézés költségeit cégünk vállalja!
A www.választottnév.hu (www.yourname.com, stb.) regisztrációs díj a tárterület bérleti díján felül
évente fizetendő. Ez biztosítja a tárterület elérését a választott domain néven keresztül.
A .hu végződésű domain nevek ára havonta:
500,- Ft
A .eu, .com, .net, .org végződésű domain nevek ára havonta:
800,- Ft
1.1.2 Domain név átregisztrálás:
Már meglévő, de más szolgáltatónál fenntartott domain nevek átregisztrálása esetén az
ügyintézés költségeit cégünk vállalja, a megrendelőnek csak az éves díjat kell fizetnie!
2.1

Web tárterület bérlet
Szolgáltatási csomagok

ár
(havi / féléves / éves fizetés esetén)
3.000,- / 16.200,- / 28.800,- Ft

Webhosting1
(1000 Mb tárterület, 5 db e-mail cím, webmail, on-line statisztika elérése)

Webhosting2

4.500,- / 24.300,- / 43.200,- Ft

(2000 Mb tárterület, 10 db e-mail cím, webmail, on-line statisztika elérése)

Webhosting3

5.500,- / 29.700,- / 52.800,- Ft

(3000 Mb tárterület, 15 db e-mail cím, webmail, on-line statisztika elérése, adatbázis használat)

Webhosting5

10.000,- / 54.000,- / 96.000,- Ft

(10 000 MB tárterület, 30 db e-mail cím adminisztrációs felülettel, webmail, on-line statisztika, adatbázis használat)

Az árak féléves fizetés esetén 10%, egy éves fizetés esetén 20% kedvezményt tartalmaznak.
Ezektől eltérő csomag kialakítása egyedi megállapodás alapján történik.
(Áraink az ÁFA összegét nem tartalmazzák.)
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2.1.1 Kiegészítő szolgáltatások költségei:
Domain név alias
További e-mail cím

havi
havi

500,- Ft
250,- Ft

Részletes látogatottsági statisztika e-mailben
- havonta megküldve:
havi
500,- Ft
- hetente megküldve:
havi 1.000,- Ft
Levelező lista üzemeltetése:
havi 2.000,- Ft
Hírlevél szoftver:
havi 1.000,- Ft
Űrlapküldő szoftver:
havi
500,- Ft
Keresőgépekre való optimalizálás: egyszeri 9.000,- Ft
Vendégkönyv:
egyszeri 6.000,- Ft
(Áraink az ÁFA összegét nem tartalmazzák.)
2.1.2 Szerverünk paraméterei:
Minden csomagra egységesen jellemző az 2.1 pontban felsoroltakon kívül:
- 24 órás fizikai felügyelet
- 24 órás, 100Mbites, full-duplex Internet kapcsolat, belföldi és külföldi irányba is
- 24 órás adminisztrációs felügyelet távoli kapcsolattal
- dinamikusan bővíthető szolgáltatások
- állandó e-mail és telefonos támogatás
- magyar nyelvű webmail szolgáltatás (érje el leveleit bárhonnan a világon!)
- cím publikálása saját üzemeltetésű DNS szervereken keresztül
- az adatok biztonságáról RAID háttértároló rendszer gondoskodik
- iptables technológiára épülő tűzfal rendszer a támadások kivédése érdekében
- kéretlen levelek szűrése, tetszőleges e-mail fiókra
A szerveren használható protokollok:
- http: html és php weboldalak kiszolgálása
- ftp: honlapok és megosztott dokumentumok feltöltése
- imap, pop3: levelező protokollok
- mysql: adatbázis kezelés
- ssh: biztonságos távoli hozzáférés

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!
Gold Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
1113 Budapest, Tas vezér utca 26.
Telefon: +36-1-385-6586
on-line: http://www.secomp.hu
e-mail: webhosting@secomp.hu
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