Hvorfor sælge biler uden hjul?
Et godt tilbud kan vi vel alle godt lide at
få. Men kender du de tilbud, hvor man
bagefter finder ud af at man skal købe
noget ekstra for at få det man egentlig
har brug for?
Når du køber webhotel skal du være
opmærksom på den slags ”tilbud”. Det
egentlige produkt indeholder ikke altid
alle de funktioner og egenskaber du har
brug for. De skal købes ved siden af. Det
fremgår bare ikke af ”tilbuddet”.
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Hos ATZnet tilbyder vi et komplet
produkt. Du skal ikke købe diverse
tillægsprodukter til selve hotelløsningen
for at få de ønskede funktioner og
egenskaber. Du får det du skal bruge i et
og samme produkt uden overpris. Nemt
og overskueligt for dig - og os.

Standard Webhotel
Oprettelse kr. 0,Pris kr. 99,- pr. måned (faktureres årligt)
Alle priser er ekskl. moms.

Du får alle fordele i et produkt
-

-

-

100 MB serverplads på ATZnets servere
Gratis registrering af dansk domænenavn efter eget
valg (www.firma.dk)
Fri trafik (jf. afsnit om ”Misbrug af trafik m.m.” i betingelser)
50 e-postadresser (POP3)
Webmail: giver mulighed for at læse og sende e-mails
udenfor kontoret
Online statistik: se f.eks. hvilke sider besøgende kigger
på
Online administration af e-mail – dvs. at du selv kan
ændre, oprette og slette e-mailadresser
POP3 stjernealias: få også de e-mails, der sendes til
en forkert adresse, f.eks. kan kaj@firma.dk også
opsættes til at modtage mailadressen kai@firma.dk
Forward: videresend dine mails til andre adresser
Autoreply: automatisk svar på tilsendte e-mails, f.eks.
”Vi har modtaget din mail og vil kontakte dig hurtigst
muligt”

Du får høj sikkerhed hos ATZnet
-

Virusscanning af alle e-mails
Firewall beskyttelse af web- og mailservere
Høj liniekapacitet
Høj oppetid
Servere er placeret i professionelle omgivelser
Backup af brugerdata
UPS – dvs. batteriforsyning ved strømafbrydelse

Du får også adgang til
-

FTP / FrontPage adgang
CGI scripts (Perl) / eget CGI bibliotek
FrontPage 2000 Extensions
MY SQL server
ASP og PHP understøttelse
ETRN understøttelse

Du venter ikke i telefonen for support
Som kunde hos ATZnet venter du ikke i 15 minutter i telefonen for
overhovedet at tale med nogen. Hvis der ikke er en support medarbejder ledig med det samme, ringer vi dig op.
Forbehold for fejl og ændringer.

Forhandler:

Telefon support mandag-fredag kl. 9.00-16.00: 87415034
E-mail support: support@atznet.dk

ATZnet ApS
CVR-nr. 26347580
Lystrupvej 21B
8240 Risskov
Tlf. 87415034
Fax 87419779
info@atznet.dk
www.atznet.dk

