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I. OPIS ZAKRESU USŁUG
1. Pojemność serwera – w ramach wybranego pakietu Zamawiający otrzymuje dostęp do przestrzeni
dyskowej, którą może zarządzać poprzez zainstalowaną aplikację (np. Joomla!), poprzez konto FTP i
panel www poczty e-mail.
2. Roczny pakiet transferu - ruchu z/do sieci Internet, ruch generowany przez stronę www i pocztę e-mail w
odniesieniu rocznym.
3. Bazy danych MySQL – umożliwia budowanie dynamicznych serwisów www, systemów bazodanowych
lub wyszukiwawczych.
4. Obsługa PHP4/5, Perl, Python.
5. Aplikacje w pakiecie – Zamawiający może wybrać, jakie oprogramowanie zostanie zainstalowane na
serwerze.
6. Obsługa serwisów WWW – opcja ta umożliwia instalację określonej w pakiecie liczby serwisów www.
7. Poczta – w ramach pakietu Zamawiający otrzymuje dostęp poprzez Panel www do zrządzania pocztą. W
zależności od wybranego pakietu istnieje możliwość zakładania w ramach jednego serwera wielu kont email w obrębie własnej domeny (np. biuro@domena1.pl, biuro@domena2.pl, itd.). Aktywacja każdego
konta e-mail powoduje proporcjonalne zmniejszenie powierzchni konta serwera.
8. Bezpieczna poczta – to szereg opcji, które zabezpieczają pocztę na naszych serwerach:
•

Antyspam - na naszych serwerach zainstalowane są wielopoziomowe zabezpieczenia antyspamowe,
automatycznie blokujące większość przesyłek reklamowych.

•

Autoresponder - funkcja umożliwiająca udzielanie automatycznej odpowiedzi na list, który pojawił się
w Twojej skrzynce, np. z informacją o urlopie.

•

Bezpieczna poczta przez SSL - można wybrać tą opcję korzystając z klienta pocztowego, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa transmisji
danych pomiędzy Twoim komputerem a serwerem
pocztowym.

•

Autoryzacja SMTP - zabezpieczenie uniemożliwiające wysyłkę poczty bez uprzedniej autoryzacji.

9. Konto na serwerze FTP – konto FTP umożliwia natychmiastowe przerzucenie plików na serwer lub
pobranie plików z serwera. Usprawnia to np. prace nad stroną www i umożliwia szybkie aktualizowanie
plików na serwerze.
10. Domeny w pakiecie – jeśli Zamawiający nie posiada własnej domeny, podczas aktywacji pakietu
przyznawana jest bezpłatna domena: nazwa.jns.pl. W zależności od pakietu: udzielamy wsparcia przy
wyborze i zakupie dowolnej domeny. Zakup domen według cennika Rejestracji i utrzymania domeny. W
pakietach wyższych przyznajemy dostęp do domen .pl, .com i .eu na okres pierwszego roku za 0 zł
netto.
11. Regularna kopia bezpieczeństwa - Wszystkie dane na serwerach JNS zabezpieczane są kopią
zapasową. Dzięki temu możemy odtworzyć skasowane lub zmodyfikowane zbiory.
12. Bezpłatna pomoc techniczna - w ramach abonamentu wszyscy użytkownicy hostingu JNS mają
możliwość uzyskania pomocy technicznej, zarówno telefonicznie i drogą e-mailową.
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II. CENNIK - SERWERY EKONOMICZNE

BUSINESS WEB

BUSINESS WEB
& E-MAIL

BUSINESS MAX 25

BUSINESS MAX 50

105 zł 99 zł netto / rok

150 zł 110 zł netto / rok

250 zł 120 zł netto / rok

450 zł 149 zł netto / rok

lub

lub

lub

lub

52 zł netto / pół roku

57 zł netto / pół roku

62 zł netto / pół roku

76 zł netto / pół roku

10 GB

20 GB

25 GB

50 GB

Roczny pakiet
transferu

Do 500 GB

Do 1 TB

Do 5 TB

Do 10 TB

Bazy danych
MySQL

1

Do 5

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

tak

tak

tak

tak

Joomla! lub Wordpress

Joomla!, Wordpress,
eGroupWare

Joomla!, Wordpress,
eGroupWare, Moodle

Joomla!, Wordpress,
eGroupWare, Moodle

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Do 5 kont e-mail
do 100 MB pojemności
każde

Nielimitowana ilość
skrzynek
i rozmiar załączników

Nielimitowana ilość
skrzynek
i rozmiar załączników

Nielimitowana ilość
skrzynek
i rozmiar załączników

Bezpieczna
poczta

tak

tak

tak

tak

Konto na
serwerze FTP

10

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

.pl, .com lub .eu za 0 zł
za pierwszy rok - 1 szt.

.pl, .com lub .eu za 0 zł za
pierwszy rok - do 2 szt.

.pl, .com lub .eu za 0 zł
za pierwszy rok

.pl, .com lub .eu za 0 zł
za pierwszy rok

Regularna kopia
bezpieczeństwa

tak

tak

tak

tak

Bezpłatna pomoc
techniczna

tak

tak

tak

tak

Nazwa serwera
Abonament
roczny
lub półroczny
Pojemność konta

Obsługa PHP4/5,
Perl, Python
Aplikacje w
pakiecie
Liczba
obsługiwanych
serwisów WWW
Poczta - Ilość kont
e-mail

Domeny w
pakiecie

W ramach aktywacji wybranego pakietu:
•

instalacja jednej z wybranych aplikacji w pakiecie,

•

uruchomienie jednej bazy danych MySQL,

•

aktywacja domeny nazwa.jns.pl lub innych wybranych przez Zamawiającego;

•

uruchomienie 1 konta e-mail w domenie Zamawiającego,

•

założenie konta FTP,

•

aktywacja kopii bezpieczeństwa.
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III. CENNIK – INNE USŁUGI
Usługi zamawiane po aktywacji wybranego pakietu:
LP.

NAZWA

CENA NETTO

1

Instalacja kolejnej aplikacji na serwerze

25 zł

2

Uruchomienie kolejnej bazy danych

25 zł

3

Uruchomienie kolejnego konta e-mail

5 zł

4

Uruchomienie kolejnego konta FTP

5 zł
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