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Serwer WWW stanowi¹cy

solidn¹ podstawê ka¿dej

strony internetowej,

szybki i niezawodny,

oferowany w wielu

wariantach.

MODU£Y DODATKOWE

LIMIT TRANSFERU ABONAMENT BAZOWY

1 GB 14 z³

24 z³

50 z³

80 z³

2 GB

5 GB

10 GB

Wszystkie ceny netto - podatek VAT wynosi 22%. Zamiast op³at miesiêcznych mo¿liwe jest uiszczene op³aty
rocznej bêd¹cej równowartoœci¹ 10 op³at miesiêcznych.

Wysoko�æ miesiêcznego abonamentu uzale¿niona jest od limitu transferu
i funkcjonalno�ci serwera.

Abonament bazowy dotyczy podstawowego serwera WWW obs³uguj¹cego
pliki HTML i nielimitowany dostêp FTP. Pojemno�æ serwera wynosi 0,5 GB.
Dla wymagaj¹cych Klientów dostêpne s¹ modu³y dodatkowe.

+ 25%

+ 75%pe³ne PHP i bazy MySQL [pm]

ograniczone PHP (bez operacji na plikach) [op]
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o¿liwoœæ aktualizacji

e³ne statystyki

pcjonalna obs³uga PHP

pcjonalna obs³uga MySQL

raktyczne us³ugi dodane

Us³uga Onyx Webmaster zawiera w sobie
dostêp do plików protoko³em FTP. Umo¿liwa to
samodzieln¹ aktualizacjê witryny internetowej
o ka¿dej porze dnia i nocy. Aktualnoœæ
informacji zawartych na stronie to obecnie
jedna z podstawowych cech solidnej
prezentacji w sieci - œwiadcz¹ca o solidnoœci jej
w³aœciciela.

Strony internetowej nie tworzy siê dla samej
siebie. Jej odbiorcami s¹ rzesze u¿ytkowników
Internetu. Pe³ne statystyki pozwalaj¹ zmierzyæ
iloœciowo ogl¹daj¹cych oraz zbadaæ ich
zachowania. Wykresy w formie graficznej
dostarczaj¹ informacji o trendach, pozwalaj¹
na ocenê akcji promocyjnych, s¹ potê¿nym
narzêdziem w rêkach nowoczesnego
marketingowca.

Jêzyk skryptowy PHP jest obecnie jednym z
najpopularniejszych rozszerzeñ serwerów
WWW. Pozwala m. in. na obs³ugê formularzy
internetowych i umo¿liwia konstruowanie
witryny w oparciu o szablony, u³atwiaj¹c
aktualizacjê i tworzenie bardzo obszernych
stron.

Relacyjna baza danych to mechanizm
umo¿liwiaj¹cy dynamiczne sk³adowanie
informacji i ich przeszukiwanie. Jest podstaw¹
zaawansowanych witryn, charakteryzuj¹cych
siê zmienn¹ zawartoœci¹ swoich stron. Bardzo
czêsto portale, sklepy, czy bazy danych s¹
tworzone w oparciu o tê funkcjonalnoœæ.
M y S Q L j e s t j e j s z t a n d a r o w y m
przedstawicielem.

Na porz¹dnym serwerze internetowym warto
umieœciæ porz¹dn¹ stronê. Œwiat twórców
stron internetowych jest jednak bardzo
specyficzny - przewa¿aj¹ domoroœli amatorzy.
W konsekwencji wiêkszoœæ stron ma
charakter amatorski. I nie ma w tym nic z³ego,
otwartoœæ i wolnoœæ Internetu jest jego
wspania³¹ cech¹. Jednak¿e czasami,
zw³aszcza w przypadku stron firmowych, warto
siêgn¹æ po us³ugi specjalistów. W Dziale
Projektów Internetowych Onyx Sp. z o.o.
pracuje doœwiadczona kadra mog¹ca
poszczyciæ siê 8 letnim doœwiadczeniem, na
które sk³ada siê kilkaset zaprojektowanych i
wykonanych witryn internetowych. Dzia³ ten
jest do Pañstwa dyspozycji. Zarówno w
zakresie du¿ych jak i ma³ych projektów oraz
ekonomicznych aktualizacji. Zapraszamy do
wspó³pracy.

Czasy siê zmieniaj¹. Ludzie coraz czêœciej
przedk³adaj¹ wygodê wyszukiwania informacji w
Internecie nad tradycyjn¹ ksi¹¿k¹ telefoniczn¹ czy
rubryk¹ z og³oszeniami w gazecie. Dziœ ju¿
przedsiêbiorcy nie zastanawiaj¹ siê nad tym czy
warto zaistnieæ w Internecie, ale w jakiej formie to
zrobiæ. A opcji do wyboru mamy bardzo du¿o: od
prostej strony-wizytówki, przez rozbudowane
witryny z mniej lub bardziej szczegó³ow¹ prezentacj¹
oferowanych produktów i us ³ug, a¿ po
zaawansowane systemy wspomagaj¹ce sprzeda¿.

Serwery WWW oferowane przez Onyx Sp. z o.o.
uwzglêdniaj¹ tê ró¿norodnoœæ i s¹ dostêpne a¿ w 12
wariantach, zale¿nych od wielkoœci witryny
internetowej i wykorzystywanych przez ni¹
technologii. Wybieraj¹c wariant odpowiedni dla
siebie w danej chwili masz pewnoœæ, ¿e nie utkniesz
w martwym punkcie, gdy Twoje potrzeby wzrosn¹.
Nawet jeœli zaczynasz skromnie, zadbaj o solidne
podstawy.
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Op³aty

Serwer WWW stanowi¹cy

solidn¹ podstawê ka¿dej

strony internetowej,

szybki i niezawodny,

oferowany w wielu

wariantach.

MODU£Y DODATKOWE

LIMIT TRANSFERU ABONAMENT BAZOWY

1 GB 14 z³

24 z³

50 z³

80 z³

2 GB

5 GB

10 GB

Wszystkie ceny netto - podatek VAT wynosi 22%. Zamiast op³at miesiêcznych mo¿liwe jest uiszczene op³aty
rocznej bêd¹cej równowartoœci¹ 10 op³at miesiêcznych.

Wysoko�æ miesiêcznego abonamentu uzale¿niona jest od limitu transferu
i funkcjonalno�ci serwera.

Abonament bazowy dotyczy podstawowego serwera WWW obs³uguj¹cego
pliki HTML i nielimitowany dostêp FTP. Pojemno�æ serwera wynosi 0,5 GB.
Dla wymagaj¹cych Klientów dostêpne s¹ modu³y dodatkowe.

+ 25%

+ 75%pe³ne PHP i bazy MySQL [pm]

ograniczone PHP (bez operacji na plikach) [op]


