Webbhotell
LDC - vi är den självklara partnern i IT-frågor

Stabilt och säkert
För att nå ut till så många som möjligt genom din webbplats
behövs ett stabilt och bra webbhotell.
LDC:s webbhotell ligger på en säker och trygg Windowsplattform
där servrarna genomgår regelbunden säkerhetsuppgradering. Vi
erbjuder dygnet runt bevakning och tar även daglig backup på
servern.
För att webbhotellet skall passa just dina behov finns olika tjänstepaket, Small, Medium och Large att välja mellan. Oberoende
paketval erbjuder vi varje webbplats obegränsad trafik.
Till paketen Medium och Large finns även stöd för olika CMS
(Content Management Systems). Med CMS kan man enkelt ändra texten på webbsidan utan någon som helst programmeringskunskap.
Enkelt att använda
För att publicera sidorna enkelt och bekvämt använder man FTP.
Vi har även en webbpanel för att underlätta för dig då du vill
ändra något på din webbplats. Vi erbjuder IIS på Windows och
därmed finns stöd för både PHP och .NET.

Tilläggstjänster:
Extra antal FTP-konton
Extra antal databaser
Webbutveckling
Kontakt
LU ServiceDesk, tel 046-222 90 00
servicedesk@lu.se
www.ldc.lu.se

Specifikation och pris				

Ingår

Ingår ej

Vad ingår		
Small Medium
Utrymme GB 		
1
5
Obegränsad traik per månad 		
Virusskydd 		
LU-domän 		
mySQL databas 				
MS-SQL databas
Daglig backup
SSL
FTP
ServiceDesk support

Large
10

Stöds

Stöds ej

Stöd för		
CMS – Drupal
CMS – Jomla
CMS – WordPress
CMS – phpBB

Small

Medium

Large

Extra Large

Pris		
Startavgift 		
Pris per månad 		

Small
750:225:-

Medium
940:300:-

Large
940:600:-

Extra Large
Offert
Offert

Extra Large
10 <

Alla priser är exklusive moms.

Tilläggstjänster
Extra antal FTP-konton
Extra antal databaser
Webbutveckling
Prislista Tilläggstjänster
Tilläggstjänst 			
Pris 			
Beställs genom
Extra MY-SQL Databas 		
500:- Engångsavgift
ServiceDesk
Extra MS-SQL Databas 		
100:- Månadsavgift
ServiceDesk
Webbutveckling 			Offert 			ServiceDesk
Beställning
För att beställa plats i vårt webbhotell gå till http://ldc.lu.se/bestallningar
Betalning: Betalning sker årsvis via en faktura till angivet kostnadsställe.
Uppsägning
Uppsägning av pågående avtal sker via ServiceDesk. Uppsägningsperioden är 3 månader.
Kontakt:
LU ServiceDesk, tel 290 00
servicedesk@lu.se
www.ldc.lu.se

