Χαρακτηριστικά φιλοξενίας & προνόμια “Μεταπωλητών”.
Παρουσίαση & Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών.
Παρουσίαση server

Οι server μας είναι εξοπλισμένοι με πανίσχυρους επεξεργαστές xeon (8 cores), 32 GB
RAM ,ταχύτατους δίσκους για μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων.
Εγγυόμαστε ταχύτητα,ασφάλεια και συνεχή υποστήριξη.
Διατηρούμε συχνά backup στους server μας,αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο απώλειας
των ιστοσελίδων σας.

Δωρεάν Φιλοξενία

Με κάθε νέα κατοχύρωση ή μεταφορά domain name ,σας κάνουμε δώρο την
φιλοξενία (web hosting Free Pack : 100 MB) για 1 χρόνο με όλα τα χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες που έχουμε στα πακέτα φιλοξενίας μας.

Τα ευέλικτα πακέτα φιλοξενίας μας , καλύβουν πλήρως τις απαιτήσεις σας. Φιλοξενείτε
όσες σελίδες θέλετε χωρίς επιπλέον κόστος και έχετε τα πάντα συγκεντρωμένα σε 1
διαχείριση.Αν όμως τα ήδη υπάρχοντα πακέτα φιλοξενίας δεν σας ικανοποιούν , θα
χαρούμε να μας ζητήσετε το δικό σας πακέτο φιλοξενίας που πληρεί τις απαιτήσεις σας
και εμείς θα το υλοποιήσουμε για εσάς στο χαμηλότερο πάντα κόστος!

Ευελιξία

Εγγύηση Uptime

Σας εγγυόμαστε το 99.9% της συνεχής λειτουργίας των Ιστοσελίδων & των δεδομένων
σας για την παρουσία σας στο Internet.Οι server μας είναι εξοπλισμένοι με
πανίσχυρους επεξεργαστές και συστήματα ασφαλείας, με ειδικό σύστημα προστασίας
και συνεχής παροχής ρεύματος(UPS power back-up generator).Πραγματοποιούμε 24/7
παρακολούθηση του δικτύου μας ώστε οτιδήποτε συμβεί είμαστε σε θέση να το
αντιμετωπίσουμε & επιδιορθώσουμε άμεσα.

Συνεχή Επικοινωνία

Έχουμε στην διάθεσή σας όλα τα εργγαλεία επικοινωνίας με το εξιδεικευμένο μας
προσωπικό το οποίο θα ανταποκριθεί σε κάθε σας αίτημα και θα επιλύσει άμεσα το
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.Με email 24/7 , με αιτήματα υποστήριξης 24/7,
με online υποστήριξη 14/5, τηλεφωνική υποστήριξη 10 /5

Οικονιμικά πακέτα

Σας προσφέρουμε πάντα οικονομικά πακέτα φιλοξενίας (web hosting) , δίνοντας σας
όλα τα εργαλεία που χρειάζεται μια αξιόπιστη φιλοξενία χωρίς να χρειάζεται να
πληρώνετε εξωπραγματικά ποσά.
Σεβόμαστε πάντα τις ανάγκες σας και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να
είναι πάντα οικονομικές και να καλύβουν στο μέγιστο τις απαιτήσεις σας.

Cpanel Πρόσβαση

Με το καλύτερο και δημοφιλέστερο εργαλείο διαχείρισης φιλοξενίας CPanel , η
φιλοξενία σας έχει γίνει πλέον μια απλή διαδικασία και για τον πιο απλό χρήστη.Με ένα
πολύ φιλικό περιβάλλον , έχετε στην διάθεσή σας άμεσα όλες τις ρυθμίσεις και εργαλεία
για την διαχείριση , σχεδίαση και προβολή της Ιστοσελίδας σας.
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Web Hosting Μεταπωλητών!


Ξεκινήστε σήμερα την δική σας κερδοφόρα εταιρεία hosting μέσα από τα ευέλικτα πακέτα Reseller που σας
προσφέρουμε. Σας παρέχουμε όλα τα εργαλεία και την υποστήριξη που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε την
δική σας επιχείριση μέσα σε λίγα λεπτά! Τα δικά μας στοιχεία δεν εμφανίζονται πουθενά!
Εσείς επιλέγετε τις τιμές πώλησης των υπηρεσιών σας κερδίζοντας το 100 % των κερδών σας.



Σε δικό σας Domain / Name servers (π.χ ns1.yourdomain.gr & ns2. yourdomain.gr)
Οι πελάτες σας θα βλέπουν ότι φολοξενούνται κάτω από τους δικούς σας nameservers , εμείς δεν θα
φαινόμαστε πουθενά.



Με δικό σας λογότυπο και στοιχεία επικοινωνίας.
Με την έναρξη της συνεργασίας μας , μπορείτε να παραμετροποιήσετε όπως εσείς θέλετε την εφαρμογή
μέσα από ένα εύκολο περιβάλλον διαχείρισης.Τοποθετείτε δικό σας λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας,
αρχεία με οδηγίες για την χρήση των υπηρεσιών σας,και πολλά ακόμα εργαλεία.



Δική σας τιμολογιακή πολιτική για τους πελάτες σας.
Εσείς ορίζετε την τιμολογιακή σας πολιτική, δημιουργείτε δικά σας πακέτα φιλοξενίας , έχετε πλήρη
ελευθερία τιμολόγησης των δικών σας υπηρεσιών.



Δικό σας πίνακα διαχείρισης WHM / CPANEL.
Εσείς διαχειρίζεστε μέσω του γνωστού εργαλείου WHM / CPANEL , τις φιλοξενίες των πελατών
σας.Δημιουργείτε δικά σας πακέτα φιλοξενίας , προσφέρετε τις δικές υπηρεσίες στους πελάτες σας μέσα
από την δική σας εταιρεία υπηρεσιών φιλοξενίας.



Όλα τα εργαλεία διαχείρισης στην διάθεσή σας.
Όλα τα εργαλεία διαχείρισης, δημιουργίας , διαγραφής ή και παραμετροποίησης υπηρεσιών φιλοξενίας
σας παρέχονται χωρίς κανένα περιορισμό.
Έχετε στην διάθεσή σας εργαλεία για τον πλήρη χειρισμό των δικών σας υπηρεσιών και των λογαριασμών
των πελατών σας.
Παρέχετε στους πελάτες σας εργαλεία διαχείρισης των υπηρεσιών φιλοξενίας που τους δίνετε ώστε να
μπορούν μόνοι τους να δημιουργούν τις ιστοσελίδες τους αλλά και τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη χωρίς
να χρειάζεται η παρέμβασή σας.

*Ειδική τιμολογιακή πολιτική συνεργατών.
Ξεκινήστε σήμερα την δική σας Επιχείριση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ιστοσελίδων.
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