o firmie
Firma TRUSTNET (właściciel marki smarthost.pl) od samego początku działalności (rok 2002)
zajmuje się specjalistycznie usługami związanymi z internetem.
Działamy na rynku częstochowskim, niemniej ze względu na globalność internetu, do naszych
Klientów należą firmy z całej Polski.
Jesteśmy zespołem młodych a zarazem doświadczonych specjalistów posiadających odpowiednie
wykształcenie (informatycy z dyplomami zarówno uczelni wyższych jak i certyfikatami największych firm
z branży) jak i doświadczenie w zakresie internetu sięgające 1996 roku.
Posiadamy w Częstochowie własną klimatyzowaną serwerownię. Serwerownia jest monitorowana
24h/dobę.
Serwerownia podłączona jest do dwóch niezależnych podstacji elektrycznych. Serwery sa
chronione dodatkowo przez zasilacze awaryjne UPS.
Nasza sieć posiada dostęp do kilku niezależnych dostawców internetu łączami o dużych
przepustowościach. Całość sieci oparta jest routingu BGP4+, co zapewnia praktycznie 100% dostępności
serwerów.
Naszymi głównymi dostawcami łącz są:
●
●
●

GTS Polska S.A.
ATM S.A.
bezpośrednie styki z operatorami lokalnymi

oferta-hosting smarthost.pl
Smarthost.pl to zautomgatyzowany system hostingu – Klient otrzymując panel administracyjny o
wykupionych parametrach samodzielnie zarządza usługami.
Oferujemy konta na serwerach wirtualnych zarówno dla pojedynczych serwerów www. Na
naszych serwerach wirtualnych zainstalowane jest system Linux CentOS 6.x oraz powszechnie znane
oprogramowanie Cpanel X, wersja 11 (panel administracyjny usługami - zarządzanie wszystkimi usługami
i parametrami kont: e-mail, domeny, ftp, antyspam, antywirus itp).
Oprogramowanie jest w języku polskim.

Sprzęt hostingowy:
główne serwery hostingowe:
marka: Thomas Krenn (rack 1U)
procesory: 4 rdzeniowe, 8 wątkowe Intel Xeon
pamięć: 8 GB RAM DDR3
dyski SAS, sprzętowy RAID-10

Podstawowe parametry kont w hostingu smarthost.pl:
nazwa pakietu

smart-mini

smart-base

smart-www

smart-store

smart-max

10GB

25GB

50GB

100GB

200GB

1200/100 GB

7200/600GB

12000/1000GB

24000/2000GB

bez limitu

liczba domen

4

15

50

bez limitu

bez limitu

liczba baz danych

8

15

15

bez limitu

bez limitu

liczba kont ftp

8

15

50

bez limitu

bez limitu

liczba kont e-mail

10

100

bez limitu

bez limitu

bez limitu

119,00 zł

149,00 zł

249,00 zł

329,00 zł

529,00 zł

pojemność serwera wirtualnego
transfer roczny/miesięczny

cena netto (rocznie)

Dodatkowe dane techniczne kont smarthost.pl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blokady i filtry anty-spamowe,
skaner antywirusowy
czytanie poczty przez WWW (webmail)
zainstalowany certyfikat SSL dla domen głównych (kwalifikowany)
blokowanie poczty przychodzącej z wybranych adresów,
bez limitu lista mailowa, - autoresponder,
tworzenie kopii bezpieczeństwa całego serwisu WWW,
zabezpieczanie hasłem wybranych folderów przed przeglądaniem ich zawartości,
panel administracyjny,
statystyki konta (Analog, Awstats, Webalizer),
dostęp do logów serwera www
ustawianie własnych stron z błędami (error pages),
administracja bazami MySQL przez PHPMyAdmin,
dostęp do crona,
zarządzanie subdomenami,
dostęp do baz danych z ustalonych hostów
zarządzanie przekierowaniami adresów URL,
hotlink Protection,

dr inż. Wojciech Babicz

