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Windows 2003 - Reseller Plan
2009
Ver. 1.1

חבילות אחסון
פרטי אחסנה ואבטחה
שרת  Windows 2003עם IIS6
גיבוי יומיומי
זמינות שרת 99.7%
השגחת שרתים 24/7/365
מערכת  DNSעם גיבוי משולש
עידכונים בלתי מוגבלים דרך תוכנת FTP
מערכת ניהול דואר און-ליין
שטח אחסון ותכונות
שטח איחסון מוקצה לאתר
נפח תעבורה חודשי מוקצה
דומיינים
מספר אתרים בחבילה
מספר דומיינים המפנים לדומיין הראשי
מסדי נתונים
תמיכה במסדי נתונים מסוג Access
תמיכה במסדי נתונים מסוג Text
תמיכה במסדי נתונים מסוג XML
חיבורי  DSNללא הגבלה
מסד נתונים מסוג MS-SQL
ממשקי ניהול ותוספות
מלא לניהול הגדרות החשבון ו Control Panel
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הגדרת דפי שגיאות שרת בהתאמה אישית ) 404,500וכו'(
סטטיסטיקה און ליין
אימיילים
ממשק ניהול חשבונות הדואר
תיבות דואר  POP3תחת שם הדומיין
חשבונות דואר auto responders
מערכת דואר כוללת  ,WEBMAILצפייה בדואר דרך ממשק
 WEBמכל מקום
חשבונות דואר forwarders
ממשק ניהול חשבונות הדואר
תיבת דואר ללכידת הודעות הנשלחות לתיבה Catch All -
קיימת שאינה

+

מנגנון אנטי-וירוס לסינון אוטומטי של וירוסים מתאי הדואר

+

מנגנון אנטי-ספאם לסינון אוטומטי של 'דואר זבל' מתאי הדואר
שפות תיכנות וסוגי קבצים
תמיכה בASP, ASP.NET, HTML -

+
+

תמיכה בהצגת  Flash, avi, mpeg, mp3, wmv, wmaועוד
תמיכה מלאה בASP3 -

+
+

תמיכה מלאה ב ASP.NET Framework 1.1 / 2.0

+
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תמיכה בJS, VB, XML -
רכיבים ואובייקטים
רכיב העלאת קבצים לשרת AspUpload
רכיב שליחת דואר AspEmail
רכיב לטיפול בתמונות AspJpeg
רכיב לטיפול אבטחה SQL Injection
רכיב לבדיקת נוסחא של כרטיסי אשראי CCValidator
רכיב לבדיקת רצף נכון של תעודת זהות ישראלית IDValidator
אובייקט ניהול תיקיות וקבצים בשרתFSO :
MS XmlHTTP
Microsoft XMLDOM
Global.ASA / Global.ASAX
עלויות אחסון חבילת
התקנת עלות
תשלום חודשי
בתשלום שנתי מראש )מחיר מופחת!(
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חינם
 515ש"ח
 5,665ש"ח

כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק.
רכישת שירותים באתר מתאפשרת בשני אופנים:
• בכרטיס אשראי
• במשלוח צ'ק בדואר רגיל.
למשלמים בצ'ק השירות בפועל ייעשה מייד עם פרעון התשלום.
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