Nabídka hostingových služeb
Naše společnost nabízí tři typy balíčků hostingových služeb. Jedná se služby vázané na službu tvorby webových stránek.

Hosting webu na našem serveru
Doména .cz v ceně
HTTPS
Údržba webových stránek

Za poplatek*

Za poplatek*

Instalace na webový server
E-mailové schránky

Neomezeně

1 (unikátní**)

Neomezeně

1

Subdomény
MySQL databáze
FTP přístup
Nonstop podpora
Cena měsíčně***
* Dle aktuálního ceníku. Poplatek se vztahuje na každý samostatně zaslaný požadavek na úpravu v průběhu roku. (1x požadavek = 1x poplatek)
** Název schránky musí být na serveru unikátní, aby se neshodoval s již hostovanou schránkou. Není tak možné použít např. info@vasedomena.cz pokud
schránka „info“ na serveru již existuje u jiného hostingu.
***Uvedené služby je možné platit pouze v ročním intervalu. Uvedené ceny jsou bez DPH. Dodavatel není plátcem DPH.
Platné od 1. 9. 2019

Nabídka hostingových služeb
Vysvětlení nabízených balíčků
→ Balíček Basic nabízí zhotovení webových stránek. Po předání webu zákazníkovi se považuje služba za dokončenou a zanikají veškeré vazby
s naší společností. Web je tak plně v držení zákazníka a je čistě na něm, jak s ním dále naloží, tj. zajistí si doménu i vlastní webový server (v
rámci balíčku nabízíme instalaci webu na zákazníkův vlastní webový server). Jakékoli úpravy obsahu webu je možné provést ve spolupráci
s naší společností, jako novou zakázku.
→ Balíček Medium nabízí zhotovení a provoz webových stránek na serveru naší společnosti. Tento balíček je vhodný, pro malé webové
prezentace, většinou bez nutnosti častých úprav. Princip fungování tohoto balíčku spočívá v provozu na sdíleném serveru, kde jsou
provozovány další webové stránky zákazníků s tímto balíčkem, toto řešení s sebou nese jistá omezení, ať už se jedná o výkon, možnou
velikost webu, či kapacitu emailových schránek. K takovému hostingu má zákazník nárok na použití jedné emailové schránky se svou
doménou (např. firma@vasedomena.cz). Název schránky musí být na serveru unikátní, aby se neshodoval s již hostovanou schránkou. Není tak
možné použít např. info@vasedomena.cz pokud schránka „info“ na serveru již existuje u jiného hostingu. K dispozici je také jedna databáze pro webové
aplikace a CMS. Tento balíček neobsahuje službu údržby webových stránek, jakékoli úpravy webu po jeho předání je tedy možné stejným způsobem
jako u balíčku Basic.

→ Balíček Full je komplexní službou správy webových stránek. Jeho přední výhodou je naprostá svoboda rozvoje – v ceně je služba údržby
webových stránek, kdy zákazník může zaslat neomezené množství požadavků na úpravu webu, neomezená velikost webu, kapacita
emailových schránek až 5GB, neomezené množství emailových schránek a jejich názvů, dále možné zřídit neomezený počet subdomén pro
další aplikace či weby (příklad subdomena.vasedomena.cz). K dispozici je neomezený počet databází pro webové aplikace či CMS.
V případě zájmu můžeme zřídit až 2 FTP účty, které je možné využít pro přístup k souborům webu, nebo jako datové úložiště – cloud.
K tomuto balíčku nabízíme nonstop technickou podporu 24/7/365, která je připravena odpovídat na Vaše otázky, případně řešit technické
problémy s hostingem či webem. K nonstop podpoře patří také garance dostupnosti 99,99%.

Vysvětlení nabízených služeb
→
→
→
→

Údržba webových stránek – Na základě zaslaného požadavku zákazníkem, naši pracovníci provedou požadovanou úpravu na webových stránkách.
E-mailové schránky – K vyhraným hostingovým balíčkům je k dispozici zřízení emailových schránek – např. kontakt@vasedomena.cz
Subdomény – K vyhraným hostingovým balíčkům je k dispozici zřízení subdomén – např. objednavky.vasedomena.cz
HTTPS – Na našich serverech používáme protokol zabezpečeného připojení HTTPS. Komunikace se serverem tedy probíhá šifrovaně.

