אומסט פתרונות אינטרנט
ע"מ 029970266

כתובת :ת"ד  14410אשדוד 7704202
טל' 08-9561009 :פקס 08-8667815 :דוא"לhosting@omset.net :
אתר הביתwww.omset.net :

הצעת מחיר לאירוח אתרים
לקוח נכבד ,מצורפת הצעת מחיר לבקשתך.
להזמנת השירותים אנא מלא את טופס ההזמנה )דפים  (3-4ושלח אלינו לפקס .08-8667815
לשאלות והבהרות ניתן לפנות אלינו בטלפון ובדוא"ל.

חבילת אירוח אתרים Windows Pro
אירוח אתרים  Windowsבשרת שיתופי
שרת
מיקום השרת

ישראל

שרת  IBMמעבדי Intel Xenon
ניטור והשגחת שרת 24/7/365
הגנת Firewall
גיבוי מערכת הפעלה והגדרות שרת
Mirroring - RAID
אחסון ותעבורת נתונים
שטח אחסון

1000MB

תעבורת נתונים חודשית

60GB

אתרים ושמות דומיין
אתרים בחבילה )דומיין ראשי(

4

הפנייה לשם דומיין )(Domain Alias

20

תת-דומיינים )(SubDomains

20

כתובת אתר זמנית
ניהול והעלאת קבצים
שרת Microsoft FTP
חשבונות FTP

ללא הגבלה

ממשק ניהול קבצים מבוסס WEB
מסדי נתונים
מסד נתונים MySQL

8

מסדי נתונים  MySQLנוספים

בתיאום מראש

PhpMyAdmin
תמיכה במסדי נתונים MS Access
חיבורי DSN
דואר אלקטרוני
תיבות דואר

ללא הגבלה

מענה אוטומטי auto responder
הפניית דואר לכתובת אחרת mail forwarder
 - Catch Allלכידת הודעות שנשלחו לתיבה שאינה קיימת
 - WebMailגישה לדואר דרך האינטרנט מכל מקום
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 - Anti Spamמסנן דואר זבל
ניהול הגדרות חשבון
פאנל ניהול מלא מבוסס  .WEBגישה מכל מקום בעולם
ניהול חשבונות FTP
ניהול תיבות דואר אלקטרוני
ניהול הגדרות DNS
ניהול הגדרות לדפי שגיאה מותאמים אישית
צפייה בנפח השימוש בשטח האחסון והתעבורה
שפות תכנות ורכיבים
תמיכה ב ASP3
תמיכה ב  ASP.NETבגרסה 4.0 / 3.5 / 3.0 / 2.0 / 1.1
תמיכה ב PHP5
תמיכה ב PERL
תמיכה ב CGI / FastCGI
תמיכה ב XML
רכיב העלאת קבצים Persist AspUpload
רכיב העלאת קבצים Dundas AspUpload
רכיב שליחת דואר CDOSYS
רכיב שליחת דואר Dundas AspEmail
רכיב ניהול קבצים FSO
רכיב xmlHTTP
רכיבים נוספים

לרשימת כל הרכיבים

מחיר חבילת אירוח אתרים Windows Pro
עלות התקנה

חינם!

חבילת אירוח אתרים  Windows Proלחודש

 49ש"ח

חבילת אירוח אתרים  Windows Plusל 12-חודשים  +חודשיים נוספים חינם

 540ש"ח

תוספות ושדרוגים

בטופס ההזמנה

תנאי הצעה
.1

המחירים הם בשקלים חדשים לפני מע"מ כחוק אלא אם צוין אחרת.

.2

ההצעה והמחירים תקפים כל עוד הם כפי שיופיעו באתר הבית בכתובת http://www.omset.net/windows_web_hosting.asp

.3

ניתן לשלם בצ'ק  /העברה בנקאית  /כרטיס אשראי בלבד.
עלות חבילה לחודש תקפה בתשלום בכרטיס אשראי בלבד.

.4

בהזמנת השירות הלקוח מסכים לתנאי השירות המופיעים באתר הבית ומתעדכנים מעת לעת בכתובת
http://www.omset.net/service_terms.html

בברכה,
אומסט פתרונות אינטרנט
אירוח אתרים ושרתים
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הזמנת אירוח אתרים
מחיר

סמן
חבילת אירוח אתרים  Windows Proלחודש

 49ש"ח

חבילת אירוח אתרים  Windows Proל 12-חודשים

 540ש"ח

חבילת אירוח אתרים  Windows Proל 13-חודשים

 540ש"ח

חבילת אירוח אתרים  Windows Proל 14-חודשים

 540ש"ח

גיבוי ושחזור לחבילת אירוח אתרים לחודש )לפי תקופת החבילה(

 9ש"ח

דומיין ראשי נוסף בחבילה לחודש )לפי תקופת החבילה(

______ דומיינים

 5ש"ח

 100MBמסד נתונים  MS SQL Serverגרסת  WEBלחודש

______ מסדי נתונים

 29ש"ח

כתובת  IPייעודית לחודש

______ כתובות IP

 29ש"ח

תעודת  SSLלשנה  +התקנה )נדרשת כתובת  IPייעודית(

______ תעודות

 180ש"ח

רישום שם דומיין* לשנה
יש למלא את נספח הרישום המצורף )דף .(5

______ שמות דומיין

 80ש"ח

* שמות דומיין com, net, org, info, biz, co.il, org.il

_______________________
תאריך הזמנה

______________________________
שם המזמין

_________________________
חתימה

________________________
חותמת חברה
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פרטי הלקוח
פרטים אלה יופיעו על החשבונית ובכרטיס הלקוח.
אם הנך לקוח חדש ,אנא מלא את כל הפרטים המסומנים ב .*-פרטים אחרים הנם רשות ,לנוחותך ולידיעתנו בלבד.
אם הנך לקוח קיים ,אנא ציין את שם הלקוח ופרטים אחרים אם חל בהם שינוי.
שם הלקוח *:
מס' ת"ז  /ח"פ  /ח"צ  /ע"ר *:
מס' עוסק מורשה )ללקוח עסקי *(:
מען *:
כתובת )למשלוח דואר( *:
טלפון *:

טלפון נוסף:

דוא"ל *:

פקס:

אמצעי תשלום
העברה/הפקדה לחשבון
בנק אוצר החייל) (14סניף  355חשבון 162008
SWIFT: OTSHILIT-355-162008
משלוח צ'ק
ת"ד  14410אשדוד 7704202
כרטיס אשראי
אם בחשבונך לא קיים כרטיס אשראי בתוקף בצירוף הרשאה לחיוב ,אנא מלא את פרטי כרטיס האשראי להזמנה זו:
מספר כרטיס אשראי:
תוקף:

) CVVמספר בגב הכרטיס(:

בעל הכרטיס:

ת"ז  /ח"פ  /ח"צ  /ע"ר:

מען:

כתובת:

טלפון:

חתימה:

_______________________
תאריך הזמנה

______________________________
שם המזמין

_________________________
חתימה

________________________
חותמת חברה
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רישום שם דומיין
רשום את פרטיך באנגלית בלבד.
ברישום שם דומיין עבור אדם פרטי יש לציין את השם הפרטי ושם המשפחה בלבד .לדוגמהIsrael Israeli :
ברישום שם דומיין עבור חברה בע"מ יש לציין  Ltdלאחר שם החברה .לדוגמהThe Company Ltd :
ברישום שם דומיין עבור עמותה רשומה יש לציין  RAלאחר שם העמותה .לדוגמהThe Association RA :
Domain Name:
Owner Name:
Address:

City:
Zip Code:

State:

Country:

Email:
Fax:

_______________________
תאריך הזמנה

______________________________
שם המזמין

Phone:

_________________________
חתימה

________________________
חותמת חברה
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