Honlapszolgáltatások
Saját honlap – gyorsan és egyszerûen

A T-Systems honlapszolgáltatásai négy komplett megoldást kínálnak. A honlapkészítô
alkalmazás segítségével Ön különösebb szakértelem nélkül készíthet cégének bemutatkozó
honlapot. A T-Systems tárhelyet is biztosít partnereinek, ahol biztonságosan elhelyezheti
elkészített honlapját. A szolgáltatás részét képezi a domainnév regisztrálása, ráadásul e-mail
címe is ezt a nevet fogja viselni, ami egyben jó reklám is lehet a vállalkozásának.
Mindezek mellé professzionális e-mail szolgáltatás is járul, hogy üzletfelei számára Ön
mindig elérhetô legyen.
Amennyiben szeretné cégét és tevékenységét saját honlapján bemutatni, illetve saját
domaines e-mail címeket kialakítani kollégái számára, akkor a T-Systems honlapszolgáltatásai
mindkét esetben segítségére lesznek.
Kinek ajánljuk a T-Systems honlapszolgáltatásait?
Mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások számára ideális megoldás.
Alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek számára.
O
 lyan ügyfeleknek, akik teljes megoldást szeretnének: honlap- és e-mail szolgáltatást saját domainnév alatt
honlapépítô alkalmazást, amellyel egyszerûen, külön webszerkesztôi szaktudás nélkül tudnak honlapot készíteni.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével
járó elônyök?
V
 ersenyelôny növelése az olyan versenytársakkal
szemben, akik még nem rendelkeznek honlappal.
R
 eklámlehetôség kedvezô áron.
T ermék- és/vagy szolgáltatásportfolió teljes körû
bemutatása.
P
 rofitnövelés és a költségek csökkentése.
V
 állalatnövekedés, földrajzi terjeszkedés támogatása.
K
 apcsolattartás partnercégekkel és vevôkkel.

A szolgáltatáscsomag
elemei
A honlapcsomagokat meglévô és új partnerek is igénybe
vehetik, viszont akciós ajánlatunk csak új domain regisztráció
vagy új domain áthozatal esetén érvényes. Nem akciós
ajánlatunk havidíja, a webes tárhely mérete és rendelhetô
opciói eltérôek az itt feltüntetettektôl. További részletekért
forduljon személyes ügyfélmenedzseréhez, vagy írjon
nekünk a domain@telekom.hu email címre. A szolgáltatás
megrendelésének nem feltétele hûségidôszak vállalása.

Honlap Kezdô

Honlap Alap

Honlap Extra

Honlap Prémium

Webtárhely mérete

100 MB

200 MB

500 MB

1000 MB

Postafiók

1 db

10 db

30 db

60 db

Postafiók tárhely

2 GB

20 GB

60 GB

120 GB

Domain Regisztráció

.hu, .eu
nemzetközi

.hu, .eu
nemzetközi

.hu, .eu
nemzetközi

.hu, .eu
nemzetközi

DNS 1,2 szolgáltatás
Weblapvarázsló
Honlapminôségi jellemzôk
Látogatási statisztikák
CGI scriptek futtatása
PHP vagy ASP scriptek futtatása
Videok, hanganyagok és multimédiás
prezentációk (streaming media)
Adatbázis-használat (MySQL vagy MSSQL)
Biztonságos SSL-titkosítás
Több domainnévvel is összerendelhetô tárhely
Biztonság
Garantált mûködési biztonság
Adatmentés
Hálózatmonitorozás folyamatosan,
7 x 24 órában

Személyre szabott, rugalmas ajánlatokért, kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez, vagy hívja a 1400 telefonszámot.
www.t-systems.hu

