Webbhotell - databackup - hemsidor - datasupport

Hemsida privat/företagssidor
Vi bygger hemsidor med Joomla CMS som är helt kostnadsfri då programvaran är Open Source.
Du slipper betala licens på programvaran. Vi tar betalt för det arbete vi utför, dvs installation,
konfiguration, inläggning av innehåll.
Priset för en komplett Joomla webbplats: från 6.000 kr och uppåt. (engångskostnad)
Priser för uppdatering av din befintliga hemsida:
Timpris 680:Halvtimma 340:Webbhotell med en lättanvänd Kontrollpanel och all teknik du tänkas kan behöva:
Privat paketet 600:- per år
Företags paketet 1250:- per år

Mail/Webbmail/webbkalender/kontakter
Njut av ökad rörlighet med full samarbetsfunktionerna och synkronisera e-post, kontakter,
kalendrar, uppgifter och anteckningar med e-postklienter som Microsoft Outlook och Mozilla
Thunderbird eller med den senaste smartphones via Exchange ActiveSync och SyncML-teknik.

Backup för både privarpersoner och företag
För våra kunder använder vi HandyBackup Pro som backup klient/programvara den
går att konfigurera så att allt går på automatik där kunden själv väljer vilka mappar
på datorn/servern som skall backas upp och på vilka tider dagar detta skall göras
och på vilket vis krypterat eller i ZIP format (komprimerat)dessa inställningar görs
bara en gång vid installationstillfället sedan sköter sig backupen helt själv.
10 GB – 1250:- per år
50 GB – 3750:- per år
100 GB – 6000:- per år
Det enda som tillkommer är en uppsättningskostnad på 750:-. Detta är en engångskostnad.

Webbhotell & E-post Privatperson
Webbhotell för dej som privatperson plats för 5 domäner, 3 GB utrymme för dina hemsidor.
Kontrollpanel, e-post/ webbmail från SmarterTools och all teknik som tänkas behövas.
ASP NET, PHP5, MySql CGI, cURL, färdiga scrips detta och mycket annant får du.
Från 600:- inklusive moms per år
(Ett gratis domännamn ingår välj mellan: .COM / .NET / .ORG. / .INFO .EU / .BIZ)

Webbhotell & E-post Företag/Förening
Webbhotell för företag/förening med plats för 20 domäner, 10 GB utrymme för dina hemsidor
Kontrollpanel, obegränast med e-post kontonwebbmail/webbkalender/kontakter från SmarterTools
där ni på företaget kan ha egna och delade kalendrar/kontakt listor, synka mobiltelefonen med
uppgifter kontakter och mail. Och till hemsidan all teknik som tänkas behövas.
ASP NET, PHP5, MySql CGI, cURL, färdiga scrips detta och mycket annat får du.
Från 1250:- inklusive moms per år.
(Ett gratis domännamn ingår välj mellan: .COM / .NET / .ORG. / .INFO .EU / .BIZ)
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