Gliwice, 17 października 2017 r.

OFERTA
usług hostingowych OPOKA.online
skierowana do parafii, stowarzyszeń oraz innych instytucji związanych z Kościołem katolickim.
Utrzymanie profesjonalnych usług, takich jak poczta elektroniczna, listy dystrybucyjne, czy strony
internetowe.

Pakiet „Mini”
Profesjonalne konto poczty elektronicznej, dla użytkowników bez potrzeby posiadania własnej strony
internetowej.
Poczta elektroniczna
− konto poczty elektronicznej
− do 5 aliasów poczty
− system antyspamowy i antywirusowy
− bezpieczne, szyfrowane połączenia do serwera poczty
− szyfrowany interfejs przez przeglądarkę
− autoresponder
− przekierowania poczty
− bezpłatna domena twojadomena.opw.pl
− bezpłatna domena twojadomena.[diecezja].opoka.org.pl
− możliwość integracji z własną domeną4)
W pakiecie także:
− brak limitu transferu danych,
− bezpłatne wsparcie techniczne (email + telefonicznie1)),
− bezpłatny 14-dniowy okres testowy3),
− utrzymanie primary i secondary DNS.
Powierzchnia dyskowa: 1 GB
Abonament roczny: 40 zł + VAT
Zamów telefonicznie: 32 230 89 44
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Oferta usług hostingowych OPOKA.online

Pakiet „Standard”
Podstawowy zakres usług hostingowych - poczta i własna strona internetowa.
Poczta elektroniczna
− do 2 kont poczty elektronicznej
(min. 1 GB/konto)
− aliasy pocztowe bez limitu
− system antyspamowy i antywirusowy
− bezpieczne, szyfrowane połączenia do
serwera poczty
− szyfrowany interfejs przez przeglądarkę
− autoresponder
− przekierowania poczty
− bezpłatna domena twojadomena.opw.pl
− bezpłatna domena twojadomena.
[diecezja].opoka.org.pl
− możliwość integracji z własną domeną4)

Serwis WWW
− PHP
− do 2 baz danych MySQL, łącznie do 500 MB
− bezpieczne FTP TLS
− dostęp do stron przy użyciu haseł
− mod-rewrite
− własne strony błędów
− bezpłatna domena twojadomena.opw.pl
− bezpłatna domena twojadomena.
[diecezja].opoka.org.pl
− obsługa własnych domen4)
− możliwość zabezpieczenia witryny
certyfikatem SSL5)
− licznik odwiedzin
− statystyki odwiedzin

W pakiecie także:
− brak limitu transferu danych,
− bezpłatne wsparcie techniczne (email + telefonicznie1)),
− bezpłatny 14-dniowy okres testowy3),
− utrzymanie primary i secondary DNS.
Powierzchnia dyskowa: 2 GB2), min. 1 GB/usługę
Abonament roczny: 80 zł + VAT
Zamów telefonicznie: 32 230 89 44
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Oferta usług hostingowych OPOKA.online

Pakiet „Premium”
Optymalna oferta dla średnich i większych instytucji. W zestawie nawet 9 kont poczty elektronicznej
i własna strona internetowa, nawet 5 baz danych.
Poczta elektroniczna
− do 10 kont poczty elektronicznej
(min. 1 GB/konto)
− aliasy pocztowe bez limitu
− system antyspamowy i antywirusowy
− bezpieczne, szyfrowane połączenia do
serwera poczty
− szyfrowany interfejs przez przeglądarkę
− autoresponder
− przekierowania poczty
− bezpłatna domena twojadomena.opw.pl
− bezpłatna domena twojadomena.
[diecezja].opoka.org.pl
− możliwość integracji z własną domeną4)
− do 10 własnych list mailingowych

Serwis WWW
− PHP
− do 5 baz danych MySQL, łącznie do 500 MB
− bezpieczne FTP TLS
− dostęp do stron przy użyciu haseł
− mod-rewrite
− własne strony błędów
− bezpłatna domena twojadomena.opw.pl
− bezpłatna domena twojadomena.
[diecezja].opoka.org.pl
− obsługa własnych domen4)
− możliwość zabezpieczenia witryny
certyfikatem SSL5)
− licznik odwiedzin
− statystyki odwiedzin

Wszystkie usługi zawierają także:
− regularne (dzienne) kopie bezpieczeństwa,
− brak limitu transferu danych,
− bezpłatne wsparcie techniczne (email + telefonicznie1)),
− bezpłatny 14-dniowy okres testowy3),
− utrzymanie primary i secondary DNS
− atrakcyjne rabaty na ofertę reklamową portalu OPOKA
Powierzchnia dyskowa: 10 GB2), min. 1 GB/usługę
Abonament roczny: 150 zł + VAT
Zamów telefonicznie: 32 230 89 44
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Oferta usług hostingowych OPOKA.online

Pakiet „Profi”
Jedyny w ofercie pakiet elastyczny, praktycznie nieograniczone możliwości dostosowania parametrów
nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.
Poczta elektroniczna
Serwis WWW
− ilość kont poczty elektronicznej ograniczona
− ilość kont WWW ograniczona limitem
limitem miejsca (min. 1 GB/konto)
miejsca (min. 1 GB/konto)
− aliasy pocztowe bez limitu
− PHP
− system antyspamowy i antywirusowy
− bazy danych MySQL
− bezpieczne, szyfrowane połączenia do
− bezpieczne FTP TLS
serwera poczty
− Dostęp do stron przy użyciu haseł
− szyfrowany interfejs przez przeglądarkę
− mod-rewrite
− autoresponder
− własne strony błędów
− przekierowania poczty
− bezpłatne domeny twojadomena.opw.pl
− bezpłatna domena twojadomena.opw.pl
− bezpłatny domeny twojadomena.
− bezpłatna domena twojadomena.
[diecezja].opoka.org.pl
[diecezja].opoka.org.pl
− obsługa własnych domen4)
4)
− możliwość integracji z własną domeną
− możliwość zabezpieczenia witryn
− do 20 własnych list mailingowych
certyfikatem SSL5)
− licznik odwiedzin
− statystyki odwiedzin
Wszystkie usługi zawierają także:
− regularne (dzienne) kopie bezpieczeństwa,
− brak limitu transferu danych,
− bezpłatne wsparcie techniczne (email + telefonicznie1)),
− bezpłatny 14-dniowy okres testowy3),
− utrzymanie primary i secondary DNS
− atrakcyjne rabaty na ofertę reklamową portalu OPOKA
Powierzchnia dyskowa: 50 GB2), min. 1 GB/usługę
Istnieje możliwość powiększenia dostępnej przestrzeni o wielokrotność 50 GB w cenie 100 zł/50 GB/rok.
Abonament roczny: 300 zł + VAT
Zamów telefonicznie: 32 230 89 44
Do cen podanych w ofercie należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
1) Telefoniczne wsparcie techniczne jest dostępne w dni robocze od godziny 10-14.
2) Limit pojemności dla konta głównego (zarządzającego).
Klient decyduje o przeznaczeniu limitu na wybrane usługi.
3) Możliwość rezygnacji do 14 dni od uruchomienia usługi.
Dokument Pro forma wystawiany w dniu uruchomienia usługi obejmuje okres testowy.
4) Opłata za domenę wg cennika domen.
5) Opłata zgodna z cennikiem usług dodatkowych.
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