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Webtárhely csomagok
fxWeb Basic

fxWeb Database

1 GB webtárhely

2 GB webtárhely

Korlátlan adatforgalom

Korlátlan adatforgalom

5 db postafiók (POP3, IMAP)

10 db postafiók (POP3, IMAP)

1 GB /db. e-mail postafiók!

1 GB /db. e-mail postafiók!

Spam- és vírusszőrés

Spam- és vírusszőrés

Webmail rendszer

Webmail rendszer

Domain fenntartás: 5db*

Domain fenntartás: korlátlan*

Domain regisztráció: 1db

Domain regisztráció: 2db

E-mail alias: 20 db

E-mail alias: korlátlan

Webstatisztika

Webstatisztika

Fejlesztıi tárhely

Fejlesztıi tárhely

Htaccess jelszavas könyvtárak

Htaccess jelszavas könyvtárak

E-mail admin felület

E-mail admin felület

MySql adatbázis

MySql adatbázis: 2db

MySql admin felület

MySql admin felület

10200 /fél év

17400 /fél év

Kedvezményes ár:
18700 /év

Kedvezményes ár:
31900 /év

fxWeb Basic
Statikus weboldalt üzemeltetı cégek,
intézmények részére ajánljuk, akik szeretnének
gyors, megbízható tárhelyet, és webes admin
felületen szeretnék rugalmasan adminisztrálni
spam- és vírusmentes levelezésüket.

fxWeb Professional

fxWeb Database
Adatbázis hozzáféréssel rendelkezı tárhely
dinamikus weboldalaknak,
webalkalmazásoknak. Akár több domain is
mutathat a tárhelyre, vagy éppen több alias is
létrehozható e-mail postafiókhoz, így
rugalmasan beállítható partnereivel való
kommunikációja.
fxWeb Mini

5 GB webtárhely

100 MB webtárhely

Korlátlan adatforgalom

Max. 2GB adatforgalom

Korlátlan postafiók (POP3, IMAP)

1 db postafiók

1 GB /db. e-mail postafiók!

100 MB e-mail postafiók

Spam- és vírusszőrés

Spam- és vírusszőrés

Webmail rendszer

Webmail rendszer

Domain fenntartás: korlátlan*

Domain fenntartás

Domain regisztráció: 5db

Domain regisztráció, átregisztráció

E-mail alias: korlátlan

E-mail alias

Webstatisztika

Webstatisztika

Fejlesztıi tárhely

Fejlesztıi tárhely

Htaccess jelszavas könyvtárak

Htaccess jelszavas könyvtárak

E-mail admin felület

E-mail admin felület

MySql adatbázis: 3db

MySql adatbázis

MySql admin felület

MySql admin felület

23400 /fél év

5400 /fél év

Kedvezményes ár:
42900 /év

Kedvezményes ár:
9900 /év

Az árak áfa nélkül értendıek
* Amennyiben a domainek ugyanazon webtartalomra mutatnak

fxWeb Professional
Magas igényeket kielégítı tárhely, akár
levelezésrıl, akár a webes megoldásról legyen
szó. A több MySql adtbázis hozzáférésnek

fxWeb Mini
Belépıszintő tárhely azoknak, akik csak
nagyon egyszerő statikus weboldalt, weboldal
átirányítást szeretnének spam- és vírusmentes

köszönhetıen bonyolult webes alkalmazások
készíthetıek, vagy akár a rendszereket eredeti
környezetben lehet fejleszteni a fejlesztı
tárhelynek köszönhetıen. A nagymérető
tárhelyen fotóalbumokat, multimádiás
portálokat is lehet üzemeltetni.

levelezéssel, saját domain név alatt, akár cég,
akár magánszemély. Kitünıen kapcsolaható
már meglévı domain névhez is. Ha még nem
tudja milyen weboldalt szeretne, azonban
alapvetı információkat szeretne megjeleníteni,
erre van szüksége.

Levélküldı (SMTP) kiegészítı szolgáltatás
Bizonyára Ön is találkozott már azzal a problémával, hogy laptopján, netbookján nehézségekbe
ütközött levelezı programból e-mailt küldeni, mert irodájában, otthonában, mobil internet elérésénél
más fajta levélküldı adatok (SMTP) beállítására volt szükség. Ilyenkor marad a webmail, illetve annak
hiányában akár egy másik e-mail címrıl való küldés, ami nem biztos, hogy partnereivel, ügyfeleivel
való kommunikáció során túl szerencsés.
Nos ezt a problémát oldja meg SMTP szolgáltatásunk. A levelezı programban mindössze az SMTP
beállításokat kell módosítani, és bárhol legyen a világban, bármilyen internet kapcsolaton keresztül
levelezzen, nem fog többé a küldés problémát okozni.
SMTP kiegészítı
Minden postafiókhoz beállítható
Minden levelezı programban
használható
Notebookkal rendelkezı ügyfeleknek
kifejezetten ajánlott

500 Ft /postafiók/fél év

Kedvezményes ár:
800 Ft /postafiók/év
Az árak áfa nélkül értendıek

Nagyforgalmú webáruház, portál rendszerek üzemeltetése
Amennyiben a fenti csomagoktól eltérı szolgáltatási összeállítás érdekli, vagy kiemelt forgalmú webáruházához, portáljához keres biztonságos hátteret, kérjük keressen minket
elérhetıséginken egyedi üzemeltetési ajánlatunkért.

Fogalmak
Tárhely
A szerverre feltölthetı adat mennyisége.
Adatforgalom
Havonta a tárhelyrıl letöltött (web, FTP) és a tárhelyre feltöltött (FTP) adatok mennyisége.
Postafiók
Egyedileg létrehozható e-mail postafiókok.
Postafiók mérete
A szerveren tárolt beérkezı és elküldött levelek mennyisége. POP3 elérés esetében a levelek menyisége korlátlan lehet. Egyes levelezıprogramokkal automatikusan eggyütmőködik az
e-mail szerver, melynek köszönhetıen mindig pontosan látszik a postafiók méretének állapota.
Spam- és vírusszőrés
A
szőrörendszernek köszönhetıen a kéretlen levelek illetve víusos állományok meg sem érkeznek a postafiókokba, jelentısen kímélve ezzel a postafiók tárhelyét,
illetve az Ön levelezı rendszerét.
Webmail
Bármilyen böngészıben, bárhonnan elıhívható webes levelezı rendszert biztosítunk ügyfeleink részére. Képernyı
Domain fenntartás
DNS 1,2 szolgáltatás a domain nevekhez.
E-mail alias
Az egyedi postafiókokhoz lehetıség van több e-mail álnév beállítására, lehetıvé téve ezzel a megfelelı e-mail cím használatot a cégen belüli professzionális kommunikációhoz.
Példa: gipsz.jakab@cegnev.hu e-mail postafiókra be lehet állítani egy ugyvitel@cegnev.hu e-mail címet is. Ekkor az utóbbi címre érkezı levelek is az egyedi postafiókba fognak
megérkezni, elkerülve ezzel, hogy több postafiókot kelljen egy munkatársnak kezelnie.
Webstatisztika
Az oldal látogatottsági statisztikáit lehet nyomonkövetni. Képernyı
Fejlesztıi tárhely
lehetıség van egy devel.sajatdomain.hu tárhely használatára, amely segíti weboldalának fejlesztését. Nem kell az 'éles' tárhelyen próbálgatnia fejlesztés alatt lévı weboldalát, így azon
nyugodtan futhat a publikus oldal. A fejlesztés alatt a szerverkörnyezet ugyanolyan, mint az 'élesben', ezért nem lesz probléma, amikor kiteszi weboldalát a publikus tárhelyre. A fejlesztıi
tárhely akár felhasználónévvel, jelszóval is védhetı, hogy csak akkor lássák weboldalát, amikor már tényleg készen van.
Htaccess jelszavas könyvtárak

Beállíthat felhasználónévvel és jelszóval védett könyvtárakat weboldalára, vagy akár webes alkalmazásán belül, ha nem szeretne mindent publikusan megosztani.
E-mail admin felület
Saját maga tarthatja kézben cégének teljes levelezési adminisztrációját. Központi admin rendszerben létrehozhat-megszüntethet postafiókokat, aliasokat akár több domain alatt is. A
felhasználói felületen átirányításokat végezhet, jelszavakat módosíthat, vagy ha elutazik hoszabb idıre, és nem olvassa leveleit, automatikus 'Out Of Office' küldhet partnereinek.
Admin képernyı

Felhasználói képernyı

MySql adatbázis és admin felület
Adatbázissal mőködı dinamikus oldalának mőködéséhez szükséges kiegészítı, melyet weben keresztül teljes jogosultsággal adminisztrálhat. Képernyı

