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JNS Sp. z o.o.

90-301 Łódź
ul.Sienkiewicza 101/109
tel. +48 273 30 33
e-mail: biuro@jns.pl
www.jns.pl

Proponowany przez firmę JNS Sp. z o.o. HOSTING SERWER FTP 

umożliwia udostępnianie lub przesyłanie danych na serwer w sieci 

WAN w prosty i bezpieczny sposób.

Założenia serwera FTP:

Brak limitów transferu danych.

Brak limitów ilości kont FTP.

Limity jednoczesnych połączeń do serwera wg założeń klienta.

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez:

   ochronę antywirusową i firewall,

   zabezpieczenie przed utratą zasilania,

   ochrona poufności danych szyfrowanym protokołem SSL.

Zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego i szybkiej 
reakcji serwisu na awarie.

Bezpłatna pomoc techniczna.

PoPodstawowe elementy oferty

HOSTING SERWERY FTPHOSTING SERWERY FTP
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Możliwe opcja dodatkowe:

Zwiększenie powierzchni dyskowej:
  10 GB - 39 zł netto
  50 GB - 150 zł netto

Możliwa archiwizacja danych na zewnętrznym serwerze w osobnej lokalizacji.

* Zwiększenie przepustowość łącz do serwera - do wyboru warianty:

  o 512 kbps - 50 zł netto/miesiąc
  o 1 Mbps - 100 zł netto/miesiąc
  o 2 Mbps - 150 zł netto/miesiąc
  o 4 Mbps - 250 zł netto/miesiąc

Powierzchnia dyskowa serwera FTP

Limit ilości kont FTP

Limit transferu

Bezpłatna opieka serwisowa w ramach abonamentu

Bezpieczne logowanie po VPN, SSH

Własne dedykowane pasmo do serwera*

10 GB

BRAK

BRAK

tak

tak

512 kbps

HOSTING SERWERA FTP BUSINESS 10G

Uruchomienie i konfiguracja serwera FTP
Abonament miesięczny

250 zł netto
120 zł netto

Powierzchnia dyskowa serwera FTP

Limit ilości kont FTP

Limit transferu

Bezpłatna opieka serwisowa w ramach abonamentu

Bezpieczne logowanie po VPN, SSH

Własne dedykowane pasmo do serwera*

20 GB

BRAK

BRAK

tak

tak

512 kbps

HOSTING SERWERA FTP BUSINESS 20G

Uruchomienie i konfiguracja serwera FTP
Abonament miesięczny

250 zł netto
170 zł netto
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