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לכבוד:
כל מאן דבעי.
הצעת מחיר חבילות אחסון אתרים ) Linuxשנתיים מראש(
חברת ארזנט  -פתרונות אינטרנט מספקת שירותי אחסון אתרים על גבי שרתי לינוקס מתקדמים
אשר מאוחסנים בארונות תקשורת בחוות השרתים בישראל
כחברה המתמחה באחסון אתרים באינטרנט ,אנו יודעים את חשיבות יציבות השרתים ולכן כל שרתי החברה הינם שרתי מותג אשר
מתוחזקים ומנוטרים  24/7/365לשם זמינות מקסימלית ועטופים ב FireWallמתקדם לשמירה על אתרכם ,כמו כן בכדי לספק את
מלוא חווית ניהול חבילת האחסון ,התקנו עבורכם את לוח הבקרה  DirectAdminהמתקדם ביותר עבור לינוקס.
בנינו עבורכם מספר סוגי חבילות אחסון שונות אשר נבחרו והורכבו בקפידה רבה על ידי צוות החברה תוך שימת דגש מיוחד על צרכי
הלקוח החל מחבילת  X-Smallהמתאימה לאתרי קטנים במיוחד ובעלות מינימלית של  ₪ 8בחודש וכלה בחבילת XX-Large
המתאימה לפורטלים ואתרי מסחר מלאים.
חשוב לציין שבחבילות האחסון שאנו מציעים ניתן להתקין כל מערכת קוד פתוח אשר נבנתה בקוד צד שרת  phpכגון ולא רק :אחסון
אתר ג'ומלה ) ,(joomlaאחסון אתר/בלוג וורדפרס ) ,(wordpressאחסון פורומים  ,phpBB - vbulletin - IP.Board – myBBאחסון
דרופל ) ,(Drupalאחסון  ,phpNukeאחסון חנות וירטאולית  ,ZenCartמגנטו ) (Magentoו  ,PrestaShopבנוסף צוות המומחים
בחברתנו יעמדו לצדכם בשלבי התקנות מערכות קוד פתוח לאתרכם.
שרת אחסון
מיקום שרתי אחסון
זמינות שרת
השגחת שרתים
מערכת הפעלה

ישראל
99.9%
24/7/365
Linux (CentOS) 64bit

לוח בקרה מתקדם
חשבונות FTP
מערכת סטטיסטיקה
מערכת Frontpage
מערכת לניהול קבצים
הפניית תיקיות )(Redirects
דפי שגיאה מותאמים אישית
גישה מלאה לקבצי הLog -

DirectAdmin
ללא הגבלה
Webalizer

מספר אתרים בחבילה
תת דומיינם )(SubDomains
הפניית דומיינים
הפניית תת דומיינים
ניהול DNS
גישת  IPזמנית לאתר

בהתאם לחבילה
ללא הגבלה

שליטה ובקרה

דומיינים

תיבות דואר אלקטרוני )אימיילים(
חשבונות דואר אלקטרוני
תיבות דואר POP3
תיבות דואר IMAP
כתובת  SMTPאישית
מנגנון מענה אוטומטי
מנגנון הפניית תיבות דוא"ל
מנגנון ללכידת הודעות
מערכת סינון מילים
מערכת אנטי ספאם
מערכת אנטי וירוסים ורוגלות
ממשק דואר  WebMailבשילוב אנשי קשר

ללא הגבלה
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בסיס נתונים ,תוכנות צד שרת
Apache
Apache mod_rewrite
מסדי נתונים +MySQL 5
בסיס נתונים  MySQLעם סיומת MySQLi
בסיס נתונים SQLite
לוח בקרה phpMyAdmin
תמיכה במסדי נתונים מסוג Text
PHP 5.3+ / 5.4+ / 5.5+ / 5.6+ / 7
תמיכה בNode.JS :
תמיכה בCGI Scripts, Perl, Python :
תמיכה בXML, Ajax, JavaScript, VBScript, D/HTML :
Zend Optimizer
IonCube Loader
ImageMagick
GD Library
Frontpage Extensions
ניהול קובץ  htaccess.בקלות

+2.4
ללא הגבלה

אבטחת מידע
אבטחת האתר על ידי מערכות  Firewallמתקדמות
אבטחת האתר מפני התקפות DDOS
אבטחת האתר על ידי חסימת כתובת IP
מערכת להגנת קבצים ותיקיות מוגנות בסיסמא
גיבוי מערכות הפעלה וקונפיגורציות שרת
גיבוי אוטומטי לכל קבצי האתר כולל מאגרי נתונים בעזרת Cron Jobs
אפשרות לגיבוי אישי
אפשרות לאבטחת האתר על ידי תעודת SSL
אנטי וירוס מובנה בפאנל ניהול
תוסף אבטחה Mod Security

אפליקציות ומערכות קוד פתוח
אתר ג'ומלה )(joomla
בלוג וורדפרס )(wordpress
דרופל )(Drupal
פורומים phpBB - vbulletin - IP.Board – myBB
חנויות וירטאוליות ZenCart, Magento, PrestaShop

תמיכה ועדכונים
עדכונים לשרת וללוח בקרה
עדכונים לאפליקציות ומודים
תמיכה ושירות רוב שעות היממה
תמיכה טלפונית
תמיכה בהגדרת חשבון  +תיבות דוא"ל
התקנת יישומים ,רכיבים ומודולים

חינם

עלויות ותקופת התקשרות
תקופת התקשרות מינימלית
מחיר חד פעמי עבור התקנת החבילה

שנה ) 12חודשים(
חינם!
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מפרט חבילות אחסון אתרים  Linuxבחברת ארזנט – פתרונות אינטרנט.
סמן/י ב Vאת החבילה הרצויה) .ניתן לסמן חבילה אחת בלבד!(
חודשיים מתנה כלול במחיר!!!
בחר/י חבילה

שם החבילה

שטח אחסון

נפח תעבורה חודשית

עלות חודשית

עלות שנתית

XX-Small-Linux
X-Small-Linux
Small-Linux
Medium-Linux
Large-Linux
X-Large-Linux
XX-Large-Linux

150MB
200MB
500MB
2GB
5GB
10GB
20GB

20GB
20GB
30GB
40GB
50GB
60GB
70GB

 ₪ 8בחודש
 ₪ 15בחודש
 ₪ 20בחודש
 ₪ 25בחודש
 ₪ 40בחודש
 ₪ 55בחודש
 ₪ 70בחודש

 ₪ 176לשנתיים.
 ₪ 330לשנתיים.
 ₪ 440לשנתיים.
 ₪ 550לשנתיים.
 ₪ 880לשנתיים.
 ₪ 1210לשנתיים.
 ₪ 1540לשנתיים.

הערות כלליות עבור חבילות אחסון אתרים ) Linuxארזנט  -פתרונות אינטרנט(:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

כל המחירים המופיעים בהצעה זאת הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק ט.ל.ח.
פתיחת חשבון האחסון ו/או רישום שם מתחם )דומיין( בהתאם לחתימה על הסכם הזמנה מצ"ב.
תנאי תשלום :כרטיס אשראי  /המחאה  /העברה בנקאית.
בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר הלקוח כי הוא קרא ומסכים להסכם קבלת שירותי החברה ולתנאי הרישום המופיעים
באתר חברת ארזנט – פתרונות אינטרנט – http://www.ereznet.co.il/Terms.php
פתיחת חשבון תבוצע תוך עד  48שעות בימי עסקים כסדרם לאחר קבלת ההזמנה חתומה ואישור קבלת התשלום.
לא ניתן לקבל החזר כספי או אחר בשל ביטול השירותים במהלך ההתקשרות
הצעה זאת תקפה כל עוד היא מופיעה באתר חברת ארזנט  -פתרונות אינטרנט:
http://www.ereznet.co.il/Services_PackagesLinux.php
האתר ו/או חבילת האחסון ו/או תיבות מייל ו/או השרת אינם כוללים  SSLמפתח הצפנה ו/או מכירה דרך האתר.
ניתן לבצע רכישה עבור הצעה זאת דרך אתרנו בכתובתhttps://www.orders.ereznet.co.il :
למידע נוסף ולכל מערכות החברה ,מומלץ להיכנס לאתרנו ,לקרוא מידע ולהתרשם.

אישור ההזמנה על ידי הלקוח
הנני מאשר בחתימתי זו תנאי ההתקשרות המופיעים בהזמנה זו ונספחיה מובנים לי במלואם.

___________________________
חתימת הלקוח  /החברה
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טופס הזמנת חבילת אחסון אתרים ) Linuxשנתיים מראש(
תאריך הזמנה ________/_______/_______ :
פרטי בעל החשבון
שם מלא בעברית

שם מלא באנגלית

שם בית העסק  /החברה

מספר ח.פ  /ע.מ  /ת.ז

עיר

מיקוד

רחוב

מספר בית

טלפון

טלפון נייד

פקס

דואר אלקטרוני

חשבונית על שם

תנאי תשלום )סמן/י את הרצוי(
 כרטיס אשראי

 העברה בנקאית )תשלום אחד(
פרטי כרטיס אשראי:

ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /מאסטרקארד  /לאומי קארד

סוג הכרטיס )הקף/י בעיגול(
מספר הכרטיס
תוקף הכרטיס
מספר תשלומים

) CVVשלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס(
) 1רגיל(

 2תשלומים

 3תשלומים

 4תשלומים

 5תשלומים

 6תשלומים

 12תשלומים

פרטי בעל כרטיס האשראי:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז.

טלפון

הלקוח מאשר בזאת כי קרא והסכים לתנאי הצעת המחיר וההזמנה וכי הוא מאשר לחברת ארזנט – פתרונות אינטרנט לגבות ממנו
תשלום על פי תנאי טופס ההזמנה.

אישור ההזמנה על ידי הלקוח
הנני מאשר בחתימתי זו תנאי ההתקשרות המופיעים בהזמנה זו ונספחיה מובנים לי במלואם.

___________________________
חתימת הלקוח  /החברה
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אודות חברת ארזנט פתרונות אינטרנט:
חברת ארזנט  -פתרונות אינטרנט הינה חברה צעירה ,דינמית ופורצת דרך ,המתמחה בפיתוח יישומים מתקדמים לסביבת אינטרנט.
צוות החברה מורכב ממתכנתים ,מפתחי אתרים ,מעצבים ,אנימטורים ,מומחי קידום אתרים ,אנשי קופירייטינג ואנשי שיווק עסקים.
חברתנו מספקת שירותים רבים בתחום האינטרנט :בניית אתרי אינטרנט וחנויות וירטואליות בכל הסוגים והרמות ,פיתוח אפליקציות
מורכבות ומערכות ניהול ,שירותי אחסון אתרים ושרתים ,שירותי סטרימינג ,גרפיקה והפקות דפוס ,קידום ושיווק עסקים.
אנו עושים מאמצים רבים על מנת לספק את מכלול השירותים שלנו ,הן הפשוטים שבהם והן המורכבים שבהם ,באמצעות אנשי מקצוע
ברמה הגבוהה ביותר בשוק ובשילוב הסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בארץ והן בסטנדרטים בינלאומיים .נותני השירות שלנו יודעים ,כי
השירות אותו מקבלים לקוחותינו בכל הרמות ,הינו הטוב ביותר .אנו גאים בכך ,כי למרות הסטנדרטים ורמת השירות הגבוהה ,אנו
מספקים את השירותים שלנו במחירים הוגנים ומתאימים את עצמנו ליכולותיו של הלקוח.
חברתנו שמה לה לדגש ,ללוות את הלקוח ,מרגע יצירת הקשר הראשון ,בייעוץ ,הכוונה ואכפתיות אמיתית .אנו מאמינים בשירות אישי
לכל לקוח ומקפידים לתת יחס רציני והוגן ,מענה מהיר וביטחון רב בכל שלב ושלב של שיתוף הפעולה בינינו .ניתן לראות את רמת
העבודה שלנו ,באמצעות שוטטות באתרנו ,בנוסף לסגנונות הרבים של לקוחותינו מהקטנים ועד הגדולים וכן את תשומת הלב שאנו
נותנים לדברים הקטנים ,באופן שווה לכולם.
מאחורינו לקוחות רבים ,בתחומים שונים ,החל מעסקים קטנים ובינוניים וכלה באיגודים וחברות גדולות .אנו מתייחסים לכל לקוח כעולם
ומלואו ומאמינים בצמיחה משותפת ,בשבילנו עסק קטן ותאגיד גדול ,יקבלו שירות ויחס ברמה הגבוהה ביותר ועל כך יעידו לקוחותינו
הרבים והמרוצים שהגיעו בזכותנו להישגים יפים ומרשימים בעולם כה תחרותי.
זכור! הניסיון שלנו הוא הרווח שלך ולא משנה אם אתה עסק קטן או תאגיד גדול!

פרטים להעברת ההזמנה ותנאי התשלום
פרטי משלוח טופס הזמנה באמצעות פקס:
נא לפקסס את החוזה חתום למספר) .077-2148005 :ניתן לשלוח פקס צבעוני(.
פרטי משלוח טופס הזמנה באמצעות דואר אלקטרוני:
ניתן לסרוק את החוזה חתום לדוא"לSales@ErezNet.co.il :
פרטי משלוח טופס הזמנה  +המחאה:
על ההמחאה )צ'ק(  +על המעטפה לרשום לכבוד :ארזנט – פתרונות אינטרנט.
כתובת :יצחק שדה מספר  ,2בת-ים.
מיקוד – 59563 :ישראל.
פרטי חשבון עבור העברה בנקאית:
לכבוד :ארזנט – פתרונות אינטרנט.
מספר חשבון.7846 :
מספר סניף.506 :
בנק / 11 :דיסקונט )מערב ראשון לציון(.
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