Usługi internetowe

Spis treści
SERWERY WIRTUALNE
KONTA POCZTOWE
REJESTRACJA DOMEN
BUDOWA APLIKACJI I SERWISÓW WWW

Pakiet InfoWeb Start
Pakiet InfoWEB przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy pragną zrobić pierwszy krok
w kierunku Internetu. W ramach usługi użytkownik może zamieścić serwis WWW i korzystać
z poczty elektronicznej. Jako jedni z nielicznych dostawców nie ograniczamy transferu.
• Serwer wirtualny o całkowitej pojemności 1 GB; miejsce na pocztę oraz www z możliwością
dowolnego podziału powierzchni.
• 5 skrzynek pocztowych. Obsługa skrzynki e-mail przy użyciu dowolnego programu pocztowego wykorzystującego protokoły POP 3 lub IMAP). Każda kolejna skrzynka pocztowa płatna
15zł netto za rok.
• Możliwość sprawdzenia skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki WWW.
• 2 aliasy do skrzynek pocztowych. Każdy kolejny alias do skrzynki pocztowej płatny 5zł netto
za rok.
• Maksymalna wielkość przesyłki 5 MB.
• Filtr antyspamowy na serwerze pocztowym.
• Serwer WWW z zabezpieczeniem antywirusowym.
• Możliwość przypisania do serwera www domeny polskiej lub międzynarodowej.
• Brak reklam.
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SERWERY WIRTUALNE

Abonament roczny 50 zł netto.

Pakiet InfoWeb Active
Pakiet InfoWeb Active jest przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników. Poza parametrami pakietu infoWEB Start zawiera komponenty potrzebne do obsługi dynamicznych
ośrodków www, których zawartość generowana jest z baz danych.
• Serwer wirtualny o całkowitej pojemności 1 GB; miejsce na pocztę oraz www z możliwością
dowolnego podziału powierzchni.
• 5 skrzynek pocztowych. Obsługa skrzynki e-mail przy użyciu dowolnego programu pocztowego wykorzystującego protokoły POP 3 lub IMAP). Każda kolejna skrzynka pocztowa płatna
15zł netto za rok.
• Możliwość sprawdzenia skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki WWW;
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Abonament roczny 140 zł netto.

Pakiet InfoWeb Midi
Zawartość pakietu InfoWeb Active 2 posiada dwukrotnie zwiększone: miejsce na serwerze,
liczbę skrzynek pocztowych, aliasy i maksymalną wielkość pojedynczej wiadomości e-mail.
• Serwer wirtualny o całkowitej pojemności 2 GB; miejsce na pocztę oraz www z możliwością dowolnego podziału powierzchni.
• 10 skrzynek pocztowych. Obsługa skrzynki e-mail przy użyciu dowolnego programu pocztowego wykorzystującego protokoły POP 3 lub IMAP). Każda kolejna skrzynka pocztowa
płatna 15zł netto za rok.
• Możliwość sprawdzenia skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki WWW;
• 6 aliasów do skrzynek pocztowych. Każdy kolejny alias do skrzynki pocztowej płatny 5zł
netto za rok.
• Maksymalna wielkość pojedynczej przesyłki 20 MB.
• Filtr antyspamowy na serwerze pocztowym.
• Serwer WWW z zabezpieczeniem antywirusowym.
• Możliwość przypisania do serwera www domeny polskiej lub międzynarodowej.
• Serwer FTP.
• Dostęp do MySQL lub Postgres.
• Dostęp do PHP4, CGI, Perl.
• Brak reklam.
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• 3 aliasy do skrzynek pocztowych. Każdy kolejny alias do skrzynki pocztowej płatny 5zł netto
za rok.
• Maksymalna wielkość przesyłki 10 MB.
• Filtr antyspamowy na serwerze pocztowym.
• Serwer WWW z zabezpieczeniem antywirusowym.
• Możliwość przypisania do serwera www domeny polskiej lub międzynarodowej.
• Serwer FTP.
• Dostęp do MySQL lub PostgreSQL.
• Dostęp do PHP4, CGI, Perl.
• Brak reklam.

Abonament roczny 250 zł netto.

Pakiet InfoWeb Max
Pakiet dla wymagających użytkowników.
• Serwer wirtualny o całkowitej pojemności 5 GB; miejsce na pocztę oraz www z możliwością dowolnego podziału powierzchni.
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• 30 skrzynek pocztowych. Obsługa skrzynki e-mail przy użyciu dowolnego programu pocztowego wykorzystującego protokoły POP 3 lub IMAP). Każda kolejna skrzynka pocztowa
płatna 15zł netto za rok.
• Możliwość sprawdzenia skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki WWW.
• 10 aliasów do skrzynek pocztowych. Każdy kolejny alias do skrzynki pocztowej płatny 5zł
netto za rok.
• Maksymalna wielkość pojedynczej przesyłki 30 MB.
• Filtr antyspamowy na serwerze pocztowym.
• Serwer WWW z zabezpieczeniem antywirusowym.
• Możliwość przypisania do serwera www domeny polskiej lub międzynarodowej.
• Serwer FTP.
• Dostęp do MySQL lub Postgres.
• Dostęp do PHP4, CGI, Perl.
• Brak reklam.
Abonament roczny 350 zł netto

Pakiet InfoWeb Mega
Największy z oferowanych pakietów standardowych. Dla przesiębiorstw i instytucji, które potrzebują dużych ilości miejsca na serwerze.
• Serwer wirtualny o całkowitej pojemności 15 GB; miejsce na pocztę oraz www z możliwością dowolnego podziału powierzchni.
• Do 100 skrzynek pocztowych. Obsługa skrzynki e-mail przy użyciu dowolnego programu
pocztowego wykorzystującego protokoły POP 3 lub IMAP).
• Możliwość sprawdzenia skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki WWW;
• Nieograniczona liczba aliasów do skrzynek pocztowych.
• Nieograniczona wielkość pojedynczej wiadomości e-mail (ograniczona tylko miejscem
przydzielonym na pocztę na serwerze).
• Filtr antyspamowy na serwerze pocztowym.
• Serwer WWW z zabezpieczeniem antywirusowym.
• Możliwość przypisania do serwera www domeny polskiej lub międzynarodowej.
• Serwer FTP.
• Dostęp do MySQL lub Postgres.
• Dostęp do PHP4, CGI, Perl.
• Miesięczny limit transferu 20 GB.
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Abonament roczny 650 zł netto.
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KONTA POCZTOWE
InfoMail Start
W ramach pakietu InfoMail Start proponujemy:
• adres e-mailowy w postaci: nazwa@webpl.com
• przestrzeń na dysku 5 GB
• obsługa konta przez WWW.
• maksymalny rozmiar przesyłki 5 GB.
Cena netto 23 zł rocznie.

W ramach pakietu InfoMail Active proponujemy:
• Adres e-mailowy w postaci: nazwa@webpl.com.
• Przestrzeń na dysku 15 GB.
• Obsługa konta przez WWW.
• Maksymalny rozmiar przesyłki 10 GB.
Cena netto 33 zł rocznie.
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InfoMail Active

InfoMail One-time
W ramach pakietu InfoMail One-time proponujemy:
• Adres e-mailowy w postaci: nazwa@webpl.com.
• Przestrzeń na dysku 25 GB.
• Obsługa konta przez WWW.
• Maksymalny rozmiar przesyłki 15 GB.
Cena netto 122 zł jednorazowo.

REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMEN
Pierwsza rejestracja domeny:
krajowej .pl
funkcjonalnej: com.pl org.pl net.pl
globalnej: .com .net .org .biz

100 zł netto
75 zł netto
56 zł netto

Odnowienie domeny
krajowej .pl
funkcjonalnej com.pl org.pl net.pl

169 zł netto
129 zł netto

Zmiana operatora domeny nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek nakładów ﬁnansowych, nie jest również związana z przenoszeniem stron na inne serwery a praktycznie jest nieodczuwalna dla użytkowników domen.

www.informer.com.pl

Biuro Handlowe: ul. Malborska 96, 30-624 Kraków
tel. /0-12/ 292 58 30, faks /0-12/ 292 58 30 wew. 22
e-mail: biuro@informer.com.pl; NIP 676-102-85-70

4

Usługi internetowe

BUDOWA STRON I SERWISÓW WWW
W ramach wybranej opcji możliwe jest dostosowanie pakietu do indywidualnych wymagań
klienta. Zainteresowanych w każdym przypadku prosimy o kontakt.

Wizytówka sieciowa – InfoSite Start

Wykonanie gratis, roczne utrzymanie — cena netto 99 zł.

Serwis InfoSite Standard
•
•
•
•

Strona główna z prostym menu,
Do 5 podstron z (np. o ﬁrmie, oferta, kontakt, aktualności, promocje),
Skanowanie lub optymalizacja jednej graﬁki lub zdjęcia na każdą stronę,
Adres w domenie: www.webpl.com.
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Jedna strona zawierająca logo ﬁrmy, adres, zakres działalności. Dodatkowo możliwość dodania zdjęcia lub graﬁki dostarczonej przez klienta.
• Jedna standardowa strona informacyjna WWW.
• Skanowanie lub optymalizacja jednej graﬁki (znaku ﬁrmowego logo, zdjęcia).
• Adres w domenie: www.webpl.com.

Cena netto 199 zł

Serwis InfoSite Active
•
•
•
•
•
•

Strona główna z menu.
Do 10 podstron (np. o ﬁrmie, oferta, kontakt, aktualności, promocje, mapa).
Skanowanie lub optymalizacja do 1 graﬁki lub zdjęcia na stronę.
Umieszczenie na stronie formularza umożliwiającego wysłanie zapytania przez klienta.
Bezpośrednio ze strony WWW.
Jedna aktualizacja serwisu w ciągu roku gratis.

Cena netto 399 zł.

Serwis InfoSite Top
Autorski projekt interfejsu witryny.
Skanowanie i optymalizacja dostarczonych materiałów źródłowych (logo, zdjęcia, itp.).
Dynamiczne strony w oparciu o PHP4.
Wykorzystanie graﬁcznych elementów Flash,Dynamiczny HTML, (DHTML).
Aplety Java.
Panoramiczne zdjęcia LivePicture.
Umieszczenie na stronie formularza umożliwiającego wysłanie zapytania przez klienta
bezpośrednio ze strony WWW.
• Jedna aktualizacja serwisu w ciągu roku gratis.
•
•
•
•
•
•
•

Cena uzgadniana indywidualnie.
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Dodatkowe opcje (dotyczy budowy stron i serwisów)
Dodatkowa wersja językowa
30% ceny całego serwisu plus koszt tłumaczenia.
Aktualizacja jednej strony WWW
cena netto do 49 zł
Aktualizacja całego serwisu
10% – 50% ceny wykonania serwisu, w zależności od zakresu zmian.
Modyﬁkacja – przebudowa jednej strony WWW

Modyﬁkacja – przebudowa całego serwisu
20% – 50% ceny wykonania serwisu, w zależności od zakresu zmian.
Modyﬁkacja obejmuje zmianę treści i formy prezentacji. Aktualizacja obejmuje zmiany w treści
serwisu (forma - układ, kolorystyka, graﬁka nie podalega zmianom.)
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40% – 80% ceny wykonania serwisu, w zależności od zakresu zmian.

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 22%.

Katalog i podane w nim ceny jest jedynie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, oraz nie
może być traktowany jako oferta handlowa w myśl art. 66 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Katalog jest informacją handlową.
Ceny podane w katalogu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

www.informer.com.pl

Biuro Handlowe: ul. Malborska 96, 30-624 Kraków
tel. /0-12/ 292 58 30, faks /0-12/ 292 58 30 wew. 22
e-mail: biuro@informer.com.pl; NIP 676-102-85-70

6

