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 Servery máme umístěné v GTS NOVERA Telehouse Želivského 

• Jedná se o jedno z nejlepších datacenter v Praze. Je zde umístěn jeden ze čtyř uzlů NIXu. 

 

 Technické parametry: 

• bezpečnostní služba je přítomna 24/7 

• technici v telehouse jsou přítomni 24/7 

• podpodlahový systém chlazení s výduchem do každého racku 

• záložní dieselagregát 

• protipožární systém s inertním plynem FM-200 

• replikace serverů – totálního selhání HW 

• diskové pole RAID – mirror pro zajištění spolehlivosti 

• profesionální značkové servery od společnosti Fujitsu-Siemens 

Technické zázemí 



 I pro nejnáročnější zákazníky 

• Nabízíme Vám webhostingové varianty vhodné pro všechny typy webových prezentací – od těch 
jednodušších a méně náročných až po složité webové aplikace. 

 

 Kvalita a dostupnost 

• Všechny naše služby provozujeme na značkových serverech, které jsou optimalizovány k dosažení 
co největšího výkonu a stability. Dohled nad nimi je zajištěn 24 hodin denně a jejich dosažitelnost se 
pohybuje dlouhodobě nad 99,8 %. 

 

 Zabezpečení DNSSEC 

• DNSSEC je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC 
poskytuje uživatelům jistotu, že informace, které z DNS získal, byly poskytnuty správným zdrojem, 
jsou úplné a jejich integrita nebyla při přenosu narušena. DNSSEC zajistí důvěryhodnost údajů, 
získaných z DNS. 

Webhosting 



• Editace a změna veškerých parametrů vaší domény.  

• Vytváření dalších emailů a jejich parametrů.  

• Nastavování ochrany proti spamu a virům k poštovním schránkám.  

• Přesměrování pošty, zakládání aliasů, nastavování doménového koše. 

• Vytvoření pravidel pro adresáře, včetně heslovaného přístupu. (.htaccess) 

• Přehled o obsazeném prostoru a dalších kvótách.  

• Přístup k zálohám webu, emailů, MySql databází a subversion. 

• Změna nastavení FTP. 

 

Poskytované služby 



• Vytváření, editace a rušení databází. 

• Zákazníky neomezujeme v oblasti přenosu dat 

• Webmail pro pohodlný přístup odkudkoliv. Emailový klient, který je přístupný skrze 
webové rozhraní. 

• Služby pro vaše emailové klienty SMTP, POP3, IMAP  

• FTP klient, který je přístupný skrze webové rozhraní.  

• phpMyAdmin pro pohodlnou správu vašich databází. 

• Statistiky - přehled statistických údajů pro vaše internetové prezentace, které máte 
umístěné na našich serverech. 

• Individuální nastavení PHP.INI pro Vaše stránky  

• Podrobné logování chyb včetně archivů a diagnostiky 

Poskytované služby 



 

 

 Záruka spokojenosti a vrácení peněz 

• Na všechny varianty hostingu poskytujeme 30denní garanci vrácení peněz.  

• Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nespokojeni s našimi službami, máte možnost do 30 dnů od 
objednání virtuálního serveru požádat o zrušení služby a vrácení peněz. 

30denní záruka vrácení peněz 



Služba Basic Silver Gold 
Počet procesorů 4 4 4 

Rychlost procesoru Bez omezení Bez omezení Bez omezení 

Velikost RAM serverů 24 GB 24 GB 24 GB 

Maximální počet subdomén 2 10 neomezeně 

Maximální počet aliasů 1 10 neomezeně 

Limit mailových účtů 5 10 neomezeně 

Limit FTP účtů 1 5 neomezeně 

Limit SQL databází 1 5 neomezeně 

Limit SQL uživatelů 1 5 neomezeně 

Limit přenesených dat [MB] Neomezeně neomezeně neomezeně 

Limit disku [MB] 100 1000 20000++ 

PHP Ano Ano Ano 

CGI / Perl Ano Ano Ano 

Přidávání záznamů do DNS  Ano Ano Ano 

Systém podpory Ano Ano Ano 

Záloha Ano Ano Ano 

Cena za měsíc 83,- bez DPH / 100,- s DPH 208,- bez DPH / 250,- s DPH 300,- bez DPH / 360,- s DPH 

Hostingové balíčky 

* v případě potřeby sestavíme individuální balíček s cenou 



Služba Basic Silver Gold 
Maximální počet aliasů + 1 alias 20 Kč / měsíčně 15 Kč / měsíčně neomezeně 

Limit mailových účtů + 1 email 20 Kč / měsíčně 15 Kč / měsíčně neomezeně 

Limit FTP účtů + 1 učet 20 Kč / měsíčně 15 Kč / měsíčně neomezeně 

Limit SQL databází + 1 databáze 20 Kč / měsíčně 15 Kč / měsíčně neomezeně 

Limit SQL uživatelů + 1 uživatel 20 Kč / měsíčně 15 Kč / měsíčně neomezeně 

Limit disku [MB] + 100MB 20 Kč / měsíčně 15 Kč / měsíčně 5 Kč / měsíčně 

Záloha domény na CD/DVD 500,- Kč / jednorázové 500,- Kč / jednorázové 500,- Kč / jednorázové 

Obnova dom. administrátorem 300,- Kč / jednorázové 300,- Kč / jednorázové 300,- Kč / jednorázové 

Zasílání papírového vyúčtování Zdarma / na vyžádání Zdarma / na vyžádání Zdarma / na vyžádání 

Příplatky k balíčkům 

* v případě potřeby sestavíme individuální balíček s cenou 



 Individuální přístup 

• V rámci služeb Vám budeme asistovat při odladění chyb Vašich prezentací 

• Jsme ochotni vytvořit individuální hostované prostředí 

 

 Nepřetížené servery 

• Klademe důraz na dynamiku provozu.  

• Na rozdíl od konkurenčních firem dbáme na kvalitu nikoliv na kvantitu provozovaných domén. 

 

 Jednoduchá správa 

• Jednoduše a přehledně si můžete řídit své služby pomocí webového prostředí. 

 

 Záruka vrácení peněz 

• Nabízíme 30denní záruku na vrácení peněz pokud nebudete spokojeni. 

 

 

Proč zvolit UPTIME webhosting 


