FPtár mint szolgáltatás
Írta: Administrator
2011. január 18. kedd, 10:45 - Módosítás: 2011. február 07. hétfő, 14:07

8 éve az Önök szolgálatában

A Fer-Partner Kft. 2006 év közepén alakult, a 2003 óta működő webfejlesztő egyéni
vállalkozás fejlődése okán
. Előd
cégünket is figyelembe véve,
több mint 8 éves tapasztalattal
rendelkezünk az internet alapú megjelenések és szolgáltatások területén.

Ami fontos számunkra:
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy megbízásaink teljesítése során kiemelt figyelmet
fordítunk a személyes konzultációra
és az előzetes piac-, és on-line konkurenciaelemzésre.
- minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk elérhető áron
- Ön elégedett legyen, akinek naponta többször csörög a telefonja, mert „dolgozik” a
weboldala
- ha problémája vagy gondja van, tudjunk segíteni, és megoldást kínálni

A webtárhely szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy kiszolgáló szerver
(webszerver) erőforrásait több felhasználó között osztjuk el. Minden felhasználó egy, a
rendszer által dedikált tárhelyet foglal el, aminek nyilvános tartalma egyedi domain néven
érhető el. Több költséghatékony webtárhely csomagot alakítottunk ki, hogy mindenki
megtalálhassa a
weboldalának a megfelelő reklámmentes és biztonságos
tárhelyét.

A csomagok közötti különbség legfontosabb elemei a tárhely mérete, a hozzá tartozó e-mail
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postafiókok száma
, és a
dinamikus oldalak futtathatóságának lehetősége
(adatbázisok kezelése, PHP támogatás, stb..).
Melyik a megfelelő választás?

Statikus Webtárhely

- oldala HTM / HTML programozással
- oldala Flash fejles
kész

Mit nyújt az Ön számára tárhely szolgáltatásunk?
- minden tárhelyünkhöz ajándék domain nevet biztosítunk
- Az adminisztrációs felületünk segítségével, pár kattintás után
névre szóló e-mail
címét pl.: info @sajatdomain.hu

elkészítheti saját,

- beépített SPAM szűrőnk segítségével garantáltan nem zavarja Önt majd a
levélszemét munka közben
- minden tárhely csomagunkhoz webmail (Horde) szolgáltatást nyújtunk, így weben
keresztül is nyomon követheti e-maileit bárhol is legyen a világban
- Leveleit letöltheti természetesen bármelyik jól ismert levelező programmal is. (Outlook
Express, Thunderbird
, stb..). A szerveren támogatott levelezési protokollok: IMAP, POP3

ra

- weboldalát FTP, vagy webes felületen keresztül könnyedén feltöltheti
- lehetőséget biztosítunk minden csomagunk esetén aldomain (subdomain)

létrehozásá

- weboldalához egyedi hibaoldalak állíthat be, mely akkor válik fontossá ha a látogató
hibás címet ír be a böngészőjébe
- két kattintással egyedileg készíthet biztonsági mentést weboldaláról
- beépített webstatisztikánkkal (Webalizer) könnyedén figyelemmel kísérheti weboldala
nézettségét

Ha az Ön elképzelése más lenne, keressen minket bizalommal, és az Ön idényeinek
teljesen megfelelő egyedi csomagot állítunk össze!
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