CRIOSWEB

Ofertă găzduire web
Oferim serviciul de găzduire web pe servere în administrare proprie aflate in centre de date
profesionale si garanţia de uptime 99.9% pe an, menţinut la acest nivel de ani buni.
Avem peste 9 ani de experienţă în oferirea serviciilor web, incluzând 8 ani de experienţă în
găzduire web.

Un singur furnizor e mai eficient decât 5 !
Varianta de a avea un singur furnizor pentru toate serviciile legate de web, de la dezvoltarea
site-ului, la mentenanţă, găzduire web, promovare, s-a dovedit a fi cea mai rentabilă şi
eficientă pentru clienţi, mai ales că un astfel de furnizor poate întelege mult mai bine interconexiunile întregului proces, rezolvând problemele cu mai mare rapiditate decât un furnizor
axat pe un serviciu singular.
Este mai comod să colaborezi cu o singură firmă care rezolvă toate problemele tehnice. În
caz contrar - sa fim serioşi - nimeni nu are timp şi chef să fie plimbat ca o minge de ping-pong între
furnizori diferiţi pentru înregistrare domenii, realizare site-uri, administrare conţinut, găzduire
web, optimizare şi promovare pe motoare de căutare, etc.

Pachete găzduire web
Start

Basic Business

Pro

Granite

Spaţiu disc

1 GB
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Trafic lunar

10 GB

20 GB
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Conturi email

3

5
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100

Acces email

POP3, IMAP, SMTP, webmail (HTTP), wap

Aliasuri / forwardere / filtre

999

Protecţie anti -SPAM, scanare
antivirus mesaje
Transfer gratuit website
Domenii parcate
Conturi FTP suplimentare
Subdomenii
Baze de date MySQL

1

3
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30

Domenii găzduite

1

1

2

3

5

Posibilitate modificare
.htaccess
Sistem Backup
Pret/lună

zilnic, săptămânal, lunar
3.5 €

5€

9€

13 €

20 €

Reduceri pentru plata în avans: 6 luni - 5%, 1 an - 10%
La incheierea unui contract de găzduire web se oferă 50% reducere timp de 6 luni şi
preţuri speciale la înregistrarea domeniilor.
De asemenea, clienţii noştri la găzduire web beneficiază de preţuri reduse pentru web-design şi
administrarea site-urilor.
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Nu ne jucăm. Condiţii profesionale.
Serverele de găzduire web se află în România, în datacenterele Profisol din Bucureşti şi
Simpliq din Cluj.
Datacenterele beneficiază de conexiuni redundante prin fibră optică de mare viteză. Exista
legături rapide cu principalele noduri de internet exchange din Romania (RONIX, Interlan) şi
principalii furnizori de internet.
Alimentarea permanentă cu electricitate este asigurată prin conectarea din mai multe
puncte, UPS-uri de mari capacităţi şi generatoare DIESEL ce intră în funcţiune în cazul unei
pene de curent mai lungi.
În aceste datacentere există de asemenea condiţii speciale de securitate cât şi de răcire şi
ventilatie.
Componente software utile pentru dezvoltatori instalate pe server:
•
•
•

Panou de control: cPanel
Apache 2.2.x + PHP 5.3.x
MySQL 5.0.x

Termeni de utilizare a serviciului de gazduire web

Cu speranţa unei bune colaborări,
aşa cum ne place să avem cu toţi clienţii noştri,
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