
lidos.net Webhosting

Vám nabízí v rámci připojení k Internetu pomocí služby lidos.net FIXLINE nebo lidos.net KOMPLET až 200
MB prostoru pro webové stránky na  našem serveru. Pro uživatele výše uvedených služeb je tento základní
webhosting zdarma. V případě že by Vám 200 MB prostoru nedostačovalo, nebo nejste náš  zákazník,
můžete zvolit placený webhosting s variantou která Vám nabízí až 50 GB prostoru pro Vaše stránky, možnost
domény 2. řádu (firma.cz), pravidelné zálohování dat včetně SQL databáze a technickou podporu.

Výhody služby:

 • až 200 MB prostoru zdarma pro naše zákazníky 
• žádné omezení objemu přenášených dat 
• možnost použití vyspělých technologií jako PHP a MySQL 
• po dohodě možnost použití CGI skriptů 
• technická podpora dostupná v pracovní dny od 8 do 20 hodin 

Technické øešení služby

 Používáme výkonné servery na platformě Linux s podporou PHP, MySQL, CGI skriptů a možností přístupu
přes FTP nebo secureFTP. Vaše data jsou spolehlivě uložena na diskovém poli RAID a pravidelně
zálohována.

Ceník služby

 Základní varianta služby je pro naše zákazníky zdarma. Pokud nejste náš zákazník nebo máte specifické
požadavky, neváhejte nás kontaktovat. Pokusíme se Vám vyjít vstříc a navrhneme Vám řešení vhodné pro
Vaše potřeby.

lidos.net SERVERHOUSING

je služba je určena zejména společnostem, které potřebují vysokorychlostní připojení svých informačních
serverů k síti Internet. Lidos.net SERVERhousing je pro ně totiž výhodnější než zřízení vlastní
technologické infrastruktury a spočívá v umístění serveru nebo farmy serverů uživatele ve vyčleněném
prostoru telekomunikačního uzlu sítě lidos.net. Server je do sítě Internet připojen pomocí rozhraní
FastEthernet 100Mbit/s. Typickým příkladem využití služby je umístění serveru s webovou prezentací,
internetovým obchodem či jinou podobnou aplikací.

Výhody služby
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 • umístění a provoz serverů v housing centru v Praze nebo v Klatovech 
• zálohované napájení UPS s připojením na nezávislé napájení 
• klimatizovaný prostor s teplotou 22 °C 
• protipožární systém 
• ochrana proti vstupu neoprávněných osob do prostor technologického centra 
• asistence a přístup v trvalém režimu 7x24/365 
• servisní a technická podpora 
• umístění zákaznické technologie do 19" uzamykatelných stojanů 
• připojení do páteřní sítě pomocí rozhraní ethernet 100 Mbps 
• garantovaná dostupnost služby 99,9% 
• přidělení statické veřejné IP adresy 

Ceník

Služba Popis Měsíční cena
Server SINGLE vlastní server zákazníka 1.890,-
Server SINGLE - pronajatý server pronajatý od poskytovatele 3.390,-
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