ASIS
05-822 Milanówek, ul. Piasta 18A
e-mail: info@asis.pl

OFERTA CENOWA NA USŁUGI WIRTUALNA KOLOKACJA
Właściwości usługi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konfiguracja serwerów: dyski SATA / SAS
możliwość gwarancji zasobów serwera
środowisko dedykowane
pasmo: dedykowane
numer IP: dedykowany
pakiety limitowane: quota, konfiguracją pakietu (zasobami)
brak limitu transferu
nie limitowana ilość kont pocztowych, ftp, baz danych, domen
panel administracyjny do zarządzania pocztą (serwer pocztowy współdzielony)
webmail – czytnik poczty przez www (dwa – do wyboru)
statystyki serwera www (Webalizer)
dostęp do baz danych poprzez phpMyAdmin lub phpPgAdmin
codzienna kopia bezpieczeństwa

1. PAKIET SIMPLE
o
o
o
o
o

dzierżawa współdzielonego serwera
bez gwarancji procesora, pamięci
powierzchnia dyskowa 20 GB (SATA)
statystyki serwera (ruch wchodzący / wychodzący)
w przypadku tego pakietu nie ma konieczności zakupu dedykowanego pasma (pasmo współdzielone)

Instalacja (umowa 12 mies.)
Abonament miesięczny (umowa 12 mies.)

0 zł.
150 zł. / m-c

2. PAKIET BASIC
o
o
o
o
o

dzierżawa dedykowanego serwera
gwarancja procesora 1 x 2,4 GHz
gwarancja pamięci RAM 2048 MB
powierzchnia dyskowa 40 GB (SAS)
statystyki serwera (ruch wchodzący / wychodzący)

Instalacja (umowa 12 mies.)
Abonament miesięczny (umowa 12 mies.)

0 zł.
300 zł. / m-c

3. PAKIET EXTEND
o
o
o
o
o

dzierżawa dedykowanego serwera
gwarancja procesora 2 x 2,4 GHz
gwarancja pamięci RAM 4096 MB
powierzchnia dyskowa 60 GB (SAS)
statystyki serwera (np.: obciążenie, ruch wchodzący / wychodzący, zajętość pamięci)

Instalacja (umowa 12 mies.)
Abonament miesięczny (umowa 12 mies.)

0 zł.
600 zł. / m-c
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4. DODATKOWE USŁUGI
Gwarancja pasma: 1 – 2 Mbp/s
Gwarancja pasma: 3 - 4 Mbp/s
Gwarancja pasma: od 5 Mbp/s

150 zł. / m-c / 1Mbp/s
120 zł. / m-c / 1Mbp/s
100 zł. / m-c / 1Mbp/s

Pakiet SIMPLE:
Dodatkowa pojemność (10 GB SATA)

20 zł. / m-c

Pakiet BASIC:
Dodatkowa pojemność (10 GB SAS)

50 zł. / m-c

Pakiet EXTEND:
Dodatkowy procesor (1 rdzeń)
Dodatkowa pamięć (1 GB)
Dodatkowa pojemność (10 GB SAS)

250 zł. / m-c
150 zł. / m-c
50 zł. / m-c

Dodatkowe opłaty:
Czas trwania umowy: 6 miesięcy
instalacja:
abonament:
Czas trwania umowy: bez. min. okresu
instalacja:
abonament:

250,- zł.
+ 10% / m-c
500,- zł.
+ 20% / m-c

Wszystkie ceny netto + 23% VAT !!!
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