Správa

webových
aplikací
...máme Váš web
pod kontrolou!

Neztrácejte čas starostmi o Vaše webové stránky! Nechte to na nás!
Máme s tím letité zkušenosti a pokud nám správu Vašich webových stránek svěříte, ušetříte čas i peníze. Zajistíme Vám nejen
bezproblémový chod Vaší webové prezentace, ale zajistíme i hosting a komplexní správu včetně marketingové podpory.

Sestavte si svůj tarif!
Správa webu
Klasik

795,-

Kč
měsíčně

Obsah balíčku:
• webhosting mini
(max. 2GB přenos dat)
(max. 3GB úložný prostor)
V případě překročení uvedených
limitů je možno přejít na „klasik“.
• licence webové platformy
• administrativní poplatek

Správa webu
Business

Monitoring webu
základ*

1045,-

980,-

Kč

Kč

měsíčně

Obsah balíčku:
• webhosting klasik
(neomezený přenos dat)
(max. 10GB úložný prostor)
• licence webové platformy
• administrativní poplatek

měsíčně

Navýšení e-mailové
schránky o 5GB

48,-

Kč
měsíčně

Monitoring webu
individual**
individuální
měsíční paušál

Pouze webhosting
klasik

119,-

Kč
měsíčně

Webhosting klasik obsahuje:
• neomezený přenos dat
• max. 10GB úložný prostor
• databáze MySQL (max. 1GB)
(možno navýšit za příplatek)
• PHP 5.X, PHP 7
• antivir, antispam
• POP3, IMAP4, SMTP, webrozhraní

• neomezený počet emailových
schránek (max. 5GB)
(možno navýšit za příplatek)
• SMTPS, POP3S, IMAPS
• automatická odpověď
• přesměrování pošty
• neomezený počet subdomén

• 1x alias zdarma
(možno neomezeně za příplatek)
• FTP účet
• nastavení chybových stránek
• podpora hezkých URL,
mod_rewrite
• omezování přístupů podle IP adres

• komprese (mod_deﬂate),
mod_expires
• provoz webu s www. i bez www
• nonstop technický dohled
• umístění serverů na páteřní síti
• ochrana ﬁrewallem
• roční frekvence plateb

Vaší webovou prezentaci je potřeba udržovat neustále aktivní a aktuální - a my Vám v tom pomůžeme! Uděláme vše pro Vaši
spokojenost a dlouhodobou vzájemnou obchodní spolupráci, která je pro nás tím nejdůležitějším cílem. Buďme jedním týmem!

Agentura Completely s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2
Provozovna: Na Zámku 623, 250 81 Nehvizdy
tel. produkce: +420 606 350 260, tel. výroba reklamy: +420 602 311 401
tel. internet: +420 602 311 401, e-mail: info@agenturacompletely.cz
www.agenturacompletely.cz

...s námi zvládne web

každý!

* Monitoring webu „Základ“ zahrnuje 1x měsíčně kontrolu obsahu webu, kontrolu funkčnosti webu a základní měsíční report včetně statistiky návštěvnosti, a to pro web
v rozsahu maximálně 10 stran. Správu pro rozsáhlejší webové prezentace lze stanovit individuálně dle potřeb zákazníka. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
** Individuální monitoring webu vychází z konkrétních potřeb zákazníka. Do individuálního paušálního tarifu lze zahrnout například aktualizaci obsahu webových stránek,
správu e-mailových schránek, kontrolu aktuálnosti obsahu, klientskou technickou podporu, konzultační činnost, podrobné měsíční statistiky, správu PPC kampaní,
marketingové strategie, bannerové kampaně apod.
Nabídka je platná od 1.6.2022.

