CMS SPLETNO GOSTOVANJE

DominoWebService
Skrbniški paketi s popolno skrbjo za
spletno stran na enem mestu
Registracija domene
Spletno gostovanje
Spletna podpora
SSL certifikat
LED oglasi
E-marketing
Poslovni sistem

» Zanesljivo delovanje
» Odzivna podpora
» Nadgradljive kapacitete
» Digitalno podpisovanje e-sporočil
» Redno nadgrajevanje sistema
» Odprava napak
» Telefonska in e-mail podpora
» Zagotovilo za dolgoročni uspeh
» Hitra odzivnost

V sklopu paketa smo razvili nabor vseh storitev
in tehničnih zmožnosti, ki vam nudijo najboljšo
prisotnost in uporabniško izkušnjo na spletu.
Skrbimo, da vaša spletna mesta na ta način
dobijo najboljšo skrb in so vedno na pragu
najnovejših preizkušenih tehnologij.
Priporočeno je skleniti mesečno pogodbo,
ki zagotavlja redno tehnično delo na spletni
strani. To je zagotovilo, da bo stran vedno
brezhibno delovanje, predvsem pa neprenehno
rast, s katero je možno nadzorovati napredek.
Znesek je odvisen od potrebe in področij,
ki obsegajo od tehničnega nadgrajevanja,
administrativne podpore, SEO optimizacije,
oblikovalskega servisa, marketinških aktivnosti,
itd.

» Širok nabor storitev

Naročila
in informacije

040 842 313

servis@domdesign.si
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» Vsestranska oskrba
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Tehnične specifikacije
Internetni ponudnik

Domdesign / Siel

Mail strežnik

Postfix / Dovecot

Strežnik

DominoServer (Linux /
Nginx)

Webmail

Roundcube

Baza podatkov

MySql Percona

Mail protokoli

POP3 / IMAP

Urejevalnik vsebine

DominoAdmin 1.0

Spletni sistem

DominoCMS 7.6

Nadzorna plošča

Modus (Domdesign)

Priključitev

Brezplačna

Antivirusni program / Spamassasin /
anti spam
Amavis

Garancija

1 mesec

E-mail standardi

DMARC

Odzivnik o odsotnosti omogočen
Digitalno
podpisovanje e-mail
sporočil

DKIM

Vsebina paketov
Ref

DS-27-01

DS-27-02

DS-27-03

DS-27-04

DS-27-05

Paket

XS

S

M

L

XL

Gostovanje

S

M

L

XL

XXL

Registrirana domena

1

2

3

4

5

DNS gostovanje domen

1

2

3

4

5

SSL certifikat (letsencrypt)

1

2

3

4

5

Spletni prostor (e-maili + spletna stran)

5 gb

10 gb

15 gb

30 gb

50 gb

E-mail naslovi (1gb / e-mail)

3

5

10

20

30

Identitete (baze)

1

2

3

4

5

E-mail podpis (html)

3

5

10

20

30

Arhivski prostor (DominoDropbox)

1 gb

1 gb

2 gb

3gb

5gb

Spletna podpora

XS

S

M

L

XL

administrativna podpora (svet., vnos vseb., 15‘ int / mes)

1

2

4

6

12

tehnična podpora (programiranje, 15’ int / mes)

-

1

2

3

6

Redno letno nadgrajevanje in vzdrževanje

x

x

x

x

x

Litebox LED oglasi

X

XS

S

M

L

E-mail marketing

-

-

XS

S

M

Paket poslovnega sistema

-

-

XS

S

M

Cena (€) / mes

30,00

60,00

120,00

240,00

480,00

V ceno ni vključen 22,00 DDV.
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Paket se plačuje na podlagi izstavljene fakture po izteku obdobja (rok 14 dni). Ponudba je veljavna od 1. 9. 2019. Pridržujemo
si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 DDV.
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Kaj zajema redno letno nadgrajevanje in vzdrževanje
V sklopu paketa smo razvili nabor vseh storitev in tehničnih zmožnosti, ki vam nudijo najboljšo
prisotnost in uporabniško izkušnjo na spletu. Skrbimo, da vaša spletna mesta na ta način dobijo
najboljšo skrb in so vedno na pragu najnovejših preizkušenih tehnologij.

Splošna letna nadgradnja
sistema

Redno nadgrajevanje
komponent in funkcionalnosti

V povprečju enkrat na leto popolnoma
nadgradimo tehnologijo in sistem, ki vključuje
urejevalnik vsebine in vsa spletna mesta. S
tem zagotovimo nenehen napredek, tehnični
in uporabniški nivo v koraku s časom. Tako
so spletna mesta vedno nova, posodobljena
in vključujejo zadnje internetne standarde,
predvsem pa nikoli ne zastarajo.

Z rednim, mesečnim in vmesnim
nadgrajevanjem vseh komponent in
sistema, skrbimo predvsem za vzdrževanje
nivoja varnosti, ki ga je treba posodabljate
vedno, hkrati pa skrbimo, da se tehnologije
posodabljajo in ne pride do zastarelosti
tehnologij, ki bi onemogočile nadalnji razvoj
vaših spletnih mest.

Svetovanje in pomoč pri
urejanju vsebine

Odprava sistemskih in
uporabniških napak

V sklopu telefonske in e-mail podpore vam
nudimo odlično in odzivno storitev, ki skrbi,
da v vsakem trenutku nemoteno urejate vaše
spletne strani. Svetujemo vam pri načinu
urejanja, pri bolj kvalitetnem in učinkovitem
vnosu, ki vplivatudi na vidnost spletnih mest
v brskalniku ter skrbimo, da v primeru težav,
dobite potrebno pomoč in hitro razrešitev.

Internet je dinamičen in vedno spreminjajoč
pojem, ki ga spreminjamo s tehnologijo in
vnašanjem vsebine. V primerih, ko naredite
napako pri vnosu vsebine ali pa se pojavijo
nepredvidljive tehnične napake, skrbimo, da jih
odpravimo v najhitrejšem času.

SEO nadgrajevanje sistema

Programerska in oblikovna
podpora
V sklopu letne podpore vam nudimo tudi 2
intervala oblikovne in programerske podpore,
ki jih lahko koristite pri izboljšavi vaših
funkcionalnosti ali izgleda. Nadgrajujemo
izgled, razvijamo vaše module z novimi
postavkami ali funkcionalnostmi.

1.0.1 DC SL 1. 9. 2019

Spremljamo najnovejše trende in jih redno
vključujemo v spletni sistem. Na ta način
je vaše vnašanje vsebine vedno pravilno
prikazano tudi v kodi in posledično višje
uvrščeno v spletnih iskalnikih. S tehničnim
nadgrajevanjem in optimizacijo delovanja
sistema, pa zvišujemo vrednost indeksa
vašega spletnega mesta.

