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לכבוד:
כל מאן דבעי.

הצעת מחיר חבילות אחסון אתרים Windows
חברת ארזנט  -פתרונות אינטרנט מספקת שירותי אחסון אתרים על גבי שרתי ווינדוס מתקדמים.

פרטי שרת
מיקום שרתים
TM
שרת עם מעבד Intel® Xeon
 99%זמינות שרת
השגחת שרתים 24/7/365
אבטחת האתר מפני התקפות DDOS
אבטחת האתר על ידי מערכות  Firewallמתקדמות
גיבוי מערכות הפעלה וקונפיגורציות שרת
גיבוי אוטומטי לכל קבצי האתר כולל מאגרי נתונים בעזרת Cron Jobs

ישראל

שטח אחסון ,תעבורה ושמות מתחם )דומיינים(
נפח שטח אחסון מוקצה
נפח תעבורה חודשי מוקצה
מספר אתרים בחבילה

בהתאם לחבילה )מטה(
בהתאם לחבילה )מטה(
1

תיבות דואר אלקטרוני )אימיילים(
תיבות דואר  POP3תחת שם הדומיין
חשבונות דואר Auto Responders
חשבונות דואר Forwarders
 - Catch Allתיבת דואר ללכידת הודעות הנשלחות לתיבה שאינה קיימת
 WebMailלגלישה לתיבת הדואר מכל מקום בעולם
מנגנון אנטי-ספאם לסינון אוטומטי של 'דואר זבל' מתאי הדואר
ממשק יעיל ונוח לניהול חשבונות דואר
תמיכה בהגדרת חשבון הדוא"ל ישירות לתוך תוכנת הדואר כגון Outlook, Thunderbird :ועוד

אינו מוגבל
אינו מוגבל
אינו מוגבל

מסדי נתונים ,שפות תכנות וסוגי קבצים
מסדי נתונים מסוג Mysql - Ver. 4/5
מסד נתונים מסוג MS-SQL SERVER 2008
ממשק ניהול מסד נתונים מסוג PhpMyAdmin
תמיכה מלאה בPHP5 -
תמיכה מלאה ב  ASP.NET Framework 2.0/3.5ו AJAX -מבית Microsoft
תיקיות מוגנות למסדי נתונים
תמיכה במסדי נתונים מסוג Text
תמיכה בPerl, CGI, XML, Ajax, JavaScript, VBScript, D/HTML -
תמיכה בשפת צד שרת PHP 4/5
תמיכה בהצגת קבצי אודיו/וידאו/פלאש כגון Swf/Flv, Avi, Mpeg, Mp3/4, Wmv, Wma :ועוד
תמיכה בהצגת כל סוגי התמונות כגון Jpeg, Jpg, Png, Bmp, Gif :ועוד
הגדרת דפי שגיאות שרת בהתאמה אישית ) 404,500וכו'(

מערכות ותוספות
ממשק ניהול Plesk
מערכת סטטיסטיקות מפורטות )עדכון יומי המתבצע בשעה (1:00

עלויות ותקופת התקשרות
תקופת התקשרות מינימלית
מחיר חד פעמי עבור התקנת החבילה
מחיר עבור שם מתחם )דומיין ישראלי (co.il / org.il

שנה ) 12חודשים(
חינם!
 ₪ 120לשנה
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מפרט חבילות אחסון אתרים  Windowsבחברת ארזנט – פתרונות אינטרנט

שם החבילה

שטח אחסון

נפח תעבורה חודשית

עלות חודשית

Small-Windows
Medium-Windows
Large-Windows
X-Large-Windows

100MB
200MB
400MB
600MB

5GB
10GB
20GB
30GB

 ₪ 45בחודש
 ₪ 55בחודש
 ₪ 80בחודש
 ₪ 99בחודש

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

כל המחירים המופיעים בהצעה הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.
פתיחת חשבון האחסון ו/או רישום הדומיין בהתאם לחתימה על הסכם הזמנה מצ"ב.
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  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_PackagesWindows.php
האתר ו/או השרת אינם כוללים  SSLמפתח הצפנה ו/או מכירה דרך האתר.
למידע נוסף ולכל מערכות החברה ,מומלץ להיכנס לאתרנו ,לקרוא מידע ולהתרשם.
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טופס הזמנת חבילת אחסון אתרים Windows
תאריך הזמנה ________/_______/_______ :






סמן/י את הרצוי:
ברצוני להזמין חבילת  Small-Windowsלשנה בעלות של  ₪ 540כולל מע"מ כחוק.
ברצוני להזמין חבילת  Medium-Windowsלשנה בעלות של  ₪ 660כולל מע"מ כחוק.
ברצוני להזמין חבילת  Large-Windowsלשנה בעלות של  ₪ 960כולל מע"מ כחוק.
ברצוני להזמין חבילת  X-Large-Windowsלשנה בעלות של  ₪ 1188כולל מע"מ כחוק.



ברצוני להזמין שם מתחם )דומיין( לשנה בעלות של  ₪ 120כולל מע"מ כחוקwww.__________ :
פרטי בעל החשבון

שם מלא בעברית

שם מלא באנגלית

שם בית העסק  /החברה

מספר ח.פ  /ע.מ

עיר

מיקוד

רחוב

מספר בית

טלפון

טלפון נייד

פקס

דואר אלקטרוני

חשבונית על שם

תנאי תשלום )סמן/י את הרצוי(
 מזומן

 המחאה )ארזנט – פתרונות אינטרנט(

 העברה בנקאית

הנני מאשר בחתימתי זו תנאי ההתקשרות המופיעים בהזמנה זו ונספחיה מובנים לי במלואם.

___________________________
חתימת הלקוח
פרטים להעברת ההזמנה ותנאי התשלום
פרטי משלוח באמצעות פקס:
נא לפקסס את החוזה חתום למספר) .077-2148005 :ניתן לשלוח פקס צבעוני(.
פרטי משלוח המחאה  +טופס ההזמנה:
על ההמחאה )צ'ק( לרשום לכבוד :ארזנט – פתרונות אינטרנט.
כתובת :בת-ים ,יצחק שדה  .61 / 2מיקוד – 59563 :ישראל.
פרטי חשבון עבור העברה בנקאית:
לכבוד :ארזנט – פתרונות אינטרנט.
מספר חשבון.7846 :
מספר סניף.506 :
בנק :דיסקונט )מערב ראשון לציון(.
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