Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %, ceník je platný od 1. 12. 2018
Bližší informace o poskytovaných službách najdete na www.keynet.cz

Ceník hostingových služeb
Hostingové služby od společnosti KeyNet.cz s.r.o. jsou ideálním řešením pro Vaše potřeby. Servery jsou provozovány
v moderním a profesionálním datovém centru se dvěma nezávislými okruhy napájení. Zálohování služeb je prováděno každý den
a zálohy jsou uchovávány až 60 dnů zpětně. Monitoring chodu služeb a technická podpora je poskytována v režimu 24/7.
V rámci hostingových služeb Vám nabízíme produkty pro zajištění provozu Vaší domény, webových stránek a elektronické pošty.
Výsledná cena se skládá z jednotlivých balíčků.

KEYNET webhosting
Se službou web získáváte profesionální a bezpečné řešení pro Vaše webové stránky. Velikost prostoru pro se liší dle vybraného
balíčku. Služba web neobsahuje řešení pro emaily.

Název balíčku

Velikost balíčku

Cena/měsíc*

KEYNET web 1

1 GB

49 Kč

KEYNET web 5

5 GB

99 Kč

KEYNET web 10

10 GB

149 Kč

KEYNET web 20

20 GB

299 Kč

Obsah balíčků

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prostor pro web dle vybraného balíčku (1-20 GB)
Společný prostor pro web a databázi
Linux PHP 5.6 a PHP 7.2
Neomezený přenos dat
Neomezený počet souborů
Neomezený počet FTP účtů
Neomezený počet uživatelů databáze
Neomezený počet webových aliasů
Neomezený počet subdomén
Nonstop přístup přes FTP
Podpora šifrovaného přístupu SecureFTP
Vlastní nastavení .htaccess
Statistika návštěvnosti AWStats
Podpora SSL/TLS přístupů a SSL certifikátů
Let’s Encrypt SSL certifikát zdarma
Možnosti úpravy 404 a dalších stránek
Provoz domény i bez www
Periodické spouštění skriptů
Obnova ze zálohy

*Uvedené ceny jsou měsíční včetně DPH a platné při roční platbě předem.

KeyNet.cz s.r.o.
Dornych 486/47b, Trnitá
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Tel.: 606 709 430
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KEYNET mailhosting
Se službou mail získáváte profesionální a bezpečné řešení pro Vaši elektronickou poštu. Všechny varianty balíčků obsahují
neomezený počet schránek a široké možnosti administrace. Velikost prostoru pro Vaše emaily se liší dle vybraného balíčku.
Služba mail neobsahuje prostor pro web.

Název balíčku

Velikost balíčku

Cena/měsíc*

KEYNET mail 1

1 GB

49 Kč

KEYNET mail 5

5 GB

99 Kč

Obsah balíčků

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KEYNET mail 20

20 GB

299 Kč

KEYNET mail 50

50 GB

599 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prostor pro emaily dle vybraného balíčku (1-50 GB)
Neomezený počet schránek
Neomezený přenos dat
Neomezený počet e-mailových zpráv
Velikost jednotlivých schránek není omezena
Záložní mailserver
Antivirový a antispamový filtr s možností nastavení
Podpora POP3, SMTP, IMAP4 + šifrovaný přístup
Obnova ze zálohy
Webmail – přístup do pošty přes www prohlížeč
Podporovaná velikost přijímaných a odesílaných souborů 25
MB
Hromadné rozesílání e-mailů (přes SMTP): 75/ 15 min
(na žádost 500/ 15 min)
Funkce doménového koše
Neomezený počet aliasů e-mailových schránek
Neomezený počet přesměrování e-mailů
Změna hesla
Autoodpovídací robot
Automatické podpisy v e-mailech
Práce se složkami (IMPA4)
Vytváření, rušení a úprava schránek
Automatické filtry

*Uvedené ceny jsou měsíční včetně DPH a platné při roční platbě předem.
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