Ceník Web služeb firmy ComArr, spol. s r.o.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Webové služby fi. ComArr jsou provozovány na Linuxové technologii. Umožňují široké možnosti nastavení a
administrace jednotlivých služeb. Součástí nabídky je celá řada služeb, které jsou v tomto ceníku uvedeny.
Standardem je možnost zabezpečených poštovních přístupů technologií SSL, přehledné statistiky o
návštěvnosti webů (systém AWstats), dále možnosti vlastních chybových stránek i vlastní správa
přístupových práv k jednotlivým webovým stránkám, adresářům nebo FTP.
Nabízené služby
Webová správa a administrace všech zákaznických služeb přes rozhraní ispCP Omega
Hosting domény, poštovní schránky, doménový koš
- vlastní subdomény, aliasy
- administrace přes www rozhraní
- POP3, POP3S, SMTP, SMTPS, WebMail
- možnost využití subdomény pod doménou webOK.cz

phpMyAdmin
- administrace MySQL přes www rozhraní

Webový správce souborů
Webový FTP klient nebo jiný volitelný FTP klient
Technologie PHP5
Databáze MySQL (standardně) , Firebird (po konzultaci)
CGI skripty
- skripty spouštěné na straně serveru

JOOMLA ready
- podpora redakčního systému Joomla
- další redakční systémy po konzultaci

Elektronický systém podpory (přes ispCP Omega)
- předávání požadavků zákazníků
- servis při nefunkčnosti

Elektronický systém objednávek
Jednorázové ceny
Zřízení služby Webhosting
Zřízení služby Webhosting

zdarma

Základní nastavení služby Webhosting

zdarma

Pomoc s prvotní instalací (nastavení služeb)

zdarma

* zdarma - mimo Webhosting Free

Ceny za změny služby Webhosting
Migrace na službu Webhosting vyšší verze

zdarma

Migrace na službu Webhosting nižší verze

300,-

Zřízení rozšířeného balíčku Webhosting

zdarma

Pravidelné měsíční ceny
Varianta služby Web Hosting
zdarma

Webhosting Free
- diskový prostor 50MB, podpora PHP ( služba bez technické podpory)
- www administrace, záloha a obnovení nastavení, statistiky, chráněné oblasti

150,-

Webhosting Standard

měsíčně

- diskový prostor 200MB, podpora PHP, FTP (1x), Mail server (5 mail boxů), SQL (1x)
- www administrace, záloha a obnovení nastavení, statistiky, chráněné oblasti

250,-

Webhosting Special

měsíčně

- diskový prostor 500MB, podpora PHP, CGI, FTP (5x), Mail server (20 mail boxů), SQL (5x)
- www administrace, záloha a obnovení nastavení, statistiky, chráněné oblasti

50,-

Webhosting Standard - rozšíření 1 *)

měsíčně

- služby s plnou funkcionalitou jako balíček WebHosting Special, při zachování diskového prostoru 200MB

100,-

Webhosting Special - rozšíření 1 *)

měsíčně

- podpora PHP, CGI, FTP, Mail Server, SQL - rozšíření dle individuálních požadavků uživatele, při zachování disk. prostoru 500MB
* cena se připočítává k ceně používané služby Webhosting, nelze zřídit k Webhosting Free

10,- Kč/10MB

Rozšíření kapacity diskového prostoru

jednorázově

- jednorázově dle celkové rozšířené kapacity
- při zvýšení kapacity na 1000MB individuální cena

Doplňkové služby Internet
Název
Registrace domény 2. řádu (CZ, EU, COM)

500,-

jednorázově

500,-

platba/rok

- CZ, EU, COM
- cena včetně roční podpory DNS

Vedení domény 2. řádu
- CZ, EU, COM
- cena včetně roční podpory DNS
- vedení domény na 12 měsíců

zdarma

Subdoména webOK.cz

Hodinová sazba
Typ práce

Standardní
cena

Cena pro stálé
zákazníky

Cena pro smluvní
zákazníky

Označení
sazby

Servisní práce a podpora Web služeb
Telefonický hotline

750,-

650,-

550,-

B

Vzdálená správa
Minimální účtovaná jednotka pro Telefonický hotline a pro Vzdálenou správu je 15 minut.
Minimální účtovaná jednotka pro ostatní služby účtované hodinovou sazbou je 30 minut.
Ceny ostatních servisních prací se řídí ceníkem servisních prací.

Ceník je platný od:

1. březen 2011

Ceny uvedené v tomto ceníku nahrazují v plném rozsahu ceny z předešlých verzí Ceníku web služeb firmy ComArr, spol.s r.o.
Ceny mohou být upraveny individuálně smlouvou.

V Pardubicích dne 28. února 2011

