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BUSINESS – MINŐSÉG
KOMPROMISSZUKOK
NÉLKÜL

„ A Business csomagok megalkotásakor nem akartuk
feltalálni a spanyol viaszt, azokon a területeken, ahol
milliárdos cégek már bizonyítottak. Az volt a cél, hogy
összegyűjtsük, bemutassuk és elérhetővé tegyük az
internet legjobb, leghatékonyabb és leghasznosabb
szolgáltatásait a kis és nagyvállalatok számára,
méghozzá elérhető áron.”

Terray Zoltán,
fejlesztési és szolgáltatási igazgató
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MIT TARTALMAZ A TÁRHELYEK KIRÁLYA?

1. O365 ( Minden business csomagunk tartalmazza )
 Egy profi cég infrastruktúrája szinte elképzelhetetlen a
legfrisebb verziójú office termékek nélkül, azonban miért is
kellene komoly összegeket fizetned, hogy megvásárold a
terméket, ha bérelheted is, így mindíg naprakész lesz és nem
kell a frissítéssel sem foglalkoznod?

 50 GB – os óriás email fiókokat adunk felhasználónként, okostelefonra,
tabletre és számítógépre! - Nincs többé megtelt tárhely vagy megbénult
levelezés, nem kell attól tartanod, hogy nem tudsz a megfelelő
pillanatban reagálni fontos ügyfeleidnek, hiszen online bárhonnan
elérheted céges levelezésedet.
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 Naptár és kontakt szinkronizáció – Használj profi software –t a céges
találkozók megszervezéséhez! Nem kell mindent fejben tartanod, az
office naptárban könnyedén rendszerezheted a teendőidet!

 1 TB one-drive tárhely – 1000GB fájlmegosztási lehetőség! Ne engedd,
hogy korlátot szabjanak neked! Az online filemegosztás segítségével
bárhová elviheted és bárhonnan elérheted céges prezentációidat, legyen
szó akár komoly tárgyalásokról vagy gyors cégen belüli adatmegosztásról
a one – drive nem hagy cserben!
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 Folyamatos frissítés és egyszerű telepítés: Egy elavult software legalább
olyan komoly problémát okozhat céged számára, mint egy nem
megfelelően karbantartott PC , de kinek van ideje és pénze állandóan
frissíteni az egész vállalati eszköz struktúrát? Neked nem kell ezzel
foglalkoznod, hiszen automatikusan a legfrisebb és legjobb verziót
használhatod minden office termékből!
 Felhasználónként 5 eszközre elérhető! Elég egyszer telepítened és az
automatikus szinkronizációval már magaddal is tudod vinni
táblagépeden, mobiltelefonodon a kedvenc levelező programodat!

C.D.N

( Platina és Diamond csomagok )

A CDN ( Angolul: Content delivery network ), más szóval tartalom szállítási
hálózat úgynevezett „screenshotokat” , fényképeket készít weboldalad statikus
elemeiről és elhelyezi őket egy felhőben, amely egy egész világra kiterjedő
szerver hálózat erőforrásait használja.
Ennek a technológiának a segítségével mindíg az éppen aktuális weboldal
látogatóhoz legközelebbi szerverről tölti be az oldalad képeit. Egy SSD tárhellyel
ötvözve olyan brutális betöltési sebesség növekedést eredményez, hogy senki,
még a konkurencia se fogja érteni, mitől lehet ennyire gyors a weboldalad!
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Mit nyújt még neked a CDN technológia?

- Nyugodtan közölheted a konkurenciával vagy a látogatóiddal, hogy
felejtsék el a fekete képernyőt vagy a 404 – es hibaüzenetet, mert a te
oldaladon ezzel soha nem fognak találkozni! Szerver leállás vagy
bármilyen informatikai katasztrófa esetén is, mivel tároljuk a képeit
weboldaladnak, így mindíg online és elérhető lesz statikus formában.

DDOS támadás elleni védelem

A DDOS (angolul : Distributed Denial of Service, DdoS ) nevével
általában akkor ismerkedünk meg cégvezetőként, amikor már késő.
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A DDOS (elosztott szolgáltatás megtagadással járó) támadásoknak
egyetlen célja van: Túlterhelni és elérhetetlenné tenni a weboldaladat
azért, hogy később a „megfelelő” összegért cserébe ( amikor már
dramatikus költségvetési lyukat generált a napok, vagy hetek óta nem
működő website) megszüntessék neked.
A támadás lényege, hogy egyszerre több számítógéppel ún. „zombi”
hálózattal indítsanak offenzívát, ezzel teljesen tönkre téve a
weboldaladat.

 Ez nálunk nem fog megtörténni, hiszen olyan védelmi
vonalat aktiválunk, amely nem csak, hogy kiszűri, megállítja
és elemzi ezeket a támadásokat, de egy virtuális falat helyez
az oldalad köré, melynek segítségével nem téged, hanem a
nagy teljesítményű szerver hálózatunkat érik ezek a
támadások, így nem fogsz tapasztalni, semmilyen
teljesítmény csökkenést!
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SITE MONITORING
Weboldal ellenőrző szolgáltatás ( Platina
és Gold csomagjaink tartalmazzák )

Mennyi idő, amíg észreveszed, hogy a weboldaladdal valami baj
van és elkezdesz megoldást keresni vagy felvenni a kompetens
osztállyal a kapcsolatot? Percek vagy órák? Mit gondolsz hány
potenciális vevőt veszítesz el ezalatt az idő alatt?

 Site monitoring szolgáltatásunk folyamatosan figyeli weboldalad
aktivitását és azonnal jelez neked emailen keresztül, ha bármi
probléma adódik. ( leállás vagy teljesítmény csökkenés esetén
is!)
 Ne engedd, hogy akár 1 vevőt is elveszíts a felkészületlenség
miatt! Sosem tudhatod kiből lesz jól fizető prémium ügyfél!
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SSD ÉS DDR4 Tárhely( minden Business
csomagunk tartalmazza)

Az SSD ( anglul : solid state drive ) egy olyan mozgó alkatrészek
nélküli tároló, amely a hagyományos HDD – kel szemben akár
tízszeres gyorsasággal dolgozik.
A DDR4 memória legnagyobb előnye nem csak abban rejlik,
hogy a leggyorsabb adat tárolási sebességre képes, hanem az,
hogy az eddig ismert leggazdaságosabb energia felhasználással
bír.
Olyan tárhelyet kapsz, ami a leggyorsabb és leghatékonyabb
működést eredményezi weboldalad számára!
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AJÁNDÉK SSL
A felhasználók adatainak védelme már nem
kérdés, különösen, ha egy webshopról van szó,
de szinte minden weboldal számára
elengedhetetlen. Bizalmat és profizmust
sugároz a https előtag a cégednek ezért MINDEN BUSINESS
csomagunk tartalmazza ezt a szolgáltatást!

Ajándék domainek
Szégyelnénk magunkat, ha egy business csomag keretein belül a
domain neveid megújításával vagy regisztrálásával kellene
foglalkoznod. Nem kérdés, hogy minden regisztrációt,
megújítást az adott csomagra helyezhető weboldalak
függvényében, ingyenesen biztosítunk neked!
 A te domain neveid nem fognak lejárni!
 Neked nem kell figyelni, hogy mikor kell megújítanod őket!

 Nem fogsz fizetni a domain regisztrációért!
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KIEMELT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – Nálunk TE
vagy az első! (minden csomag tartalmazza)

- Teljeskörű ügyintézést vállalunk a hét minden napján.
- A tárhely és domain ügyekkel nem kell foglalkoznod, csak
kérned kell, legyen szó email cím létrehozásról, átirányításról,
automata üzenetek beállításáról, DNS zóna szerkesztésről vagy
SSL felkonfigurálásról!
- Ha szükséges, távoli asztali segítségnyújtást is vállalunk!
- Dőlj hátra és élvezd, hogyan oldódnak meg maguktól tárhely
ügyeid.
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ÁRTÁBLÁZAT

CSOMAGOK

GOLD

PLATINA

One –drive 1 TB fájlmegosztásra

X

X

X

Folyamatos Office frissítés

X

X

X

Céges naptár és kontakt
szinkronizáció

X

X

X

Online elérhető levelezés

X

X

X

X

X

10 GB

20 GB

Site monitoring

X

X

DDOS és külső támadás védelem

X

X

.com/.hu
3 db

.com/.hu
5 db

.com/.hu
10 db

Kiemelt ügyfélszolgálat

X

X

X

Domain validált SSL

X

X

X

O365 óriás email fiókok ( 50GB )

DIAMON
D
2 DB +
2 DB +
4 DB +
Választha Választha Választha
tó
tó
tó

CDN technológia
SSD ,DDR4

Ingyen domain
regisztráció/hosszabbítás

ÁR

5 GB

15000 /
hó 500/
nap!

25000/hó 40000/hó
835/ nap! 1335/nap!

