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PROPOZYCJA
WYKONANIA
SERWISU „WWW”
UTRZYMANIE SERWISU
W INTERNECIE - koszty stałe
Rejestracja domeny internetowej. Propozycja adresu URL strony.
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Domena internetowa jest nierozłącznie związana z serwerem wirtualnym lub kontem
pocztowym. Jest unikalnym adresem dla tych usług. Jako adres URL proponuje się
rejestrację domeny w przestrzeni nazw
*.pl, *.com.pl lub *.eu.
Domeny z rozszerzeniem *.pl dostępne są
już od 75zł netto, począwszy od
drugiego roku korzystania. Opłata
promocyjna za pierwszy rok rejestracji to
15zł netto.
Szczegóły w naszym cenniku domen na:
https://rafmedia.pl/cennik-domen

Lokalizacja serwisu „www”
na serwerze.

„Serwer Comfort”:
• Przestrzeń dyskowa :

Poczta e-mail:
• 3 konta pocztowe
• Nieograniczona liczba
aliasów pocztowych
• Przekazywanie poczty
(forwarding)
• Autoresponder
• Listy mailingowe
• Dostęp do poczty
poprzez „www”
dzięki aplikacji
BestMai!.

Bezpieczeństwo:
• NOWOŚĆ
CertyfikatSSL!
Ochrona witryny
podstawowym
certyfikatem w cenie!
• SSL dla POP3 i SMTP
• SSL oraz TLS dla FTP
• Ochrona antyspamowa i antywirusowa
• Autoryzacja SMTP
"Antyoszust"
• Codzienna kopia
danych - do 7 dni
wstecz.
• Zgodność z RODO
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5 GB
• Transfer miesięczny:
100 GB
• Nieograniczona liczba
domen i subdomen
• Nieograniczona liczba baz
MySQL i PostgreSQL
• Nieograniczona ilość kont
FTP
• Autoinstalator Joomla i
Wordpress
• Statystyki oglądalności
serwisu
• Dostęp do serwera poprzez
SSH
• Możliwość wyboru wersji
PHP: od 5.3 do 8.1

Po rezerwacji i wykupieniu domeny konieczne
jest umiejscowienie serwisu na serwerach.
Najbardziej rozpowszechnionym i jednocześnie najtańszym sposobem jest wykupienie
usługi hostingowej.
Nasza firma oferuje Państwu bezpieczny
i szybki hosting w 3 wariantach (pakiety
hostingowe dostępne na www.rafmedia.pl/
hosting).
Dla jednej strony „www”, polecamy pakiet
hostingowy „Serwer Comfort” z dostępem
do panelu zarządzania cPanel oraz z
pełnym wsparciem naszej firmy w zakresie
konfiguracji i obsługi.

100% wsparcia w zakresie

ILE TO KOSZTUJE?
Cena pakietu hostingowego „Serwer Comfort” wynosi 180,00 zł netto na okres 1 roku,
jednak wraz z usługą projektowania strony www, można go otrzymać z 99% rabatem
na start!
Szczegóły promocji obrazuje poniższa tabela:

Łączna opłata w danym
okresie
za utrzymanie domeny
(z rozszerzeniem *.pl)1
za pakiet
„Serwer Comfort”
Razem:
domena + hosting

1 rok

2 i każdy następny rok

15 zł

75,00 zł2

1,80 zł

180,00 zł

16,80 zł

255,00 zł

(promocyjny)

(cena standardowa)

1. Koszt domeny może być niższy. Cena uzależniona jest od rejestratora, którego wybór jest dowolny.
2. Przy jednorazowym odnowieniu domeny na dwa lata lub więcej oferujemy korzystne rabaty.
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Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Koszty stałe nie są związane z wykonaniem i aktualizowaniem
serwisu „www”, a jedynie obejmują opłaty za utrzymanie
i bezpieczeństwo witryny w sieci.
Koszt przygotowania serwisu przedstawiony został na następnej stronie.
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PROJEKT SERWISU „WWW”
w systemie CMS Joomla!
Pierwszym etapem realizacji serwisu
„www” jest wybranie projektu graficznego
(szablonu), dostępnego na stronie
https://demo.rafmedia.pl z uwzględnieniem potrzeb i wskazówek zamawiającego
oraz możliwością jego pełnej modyfikacji
już przy działającej stronie. Kolejnym
krokiem jest instalacja systemu CMS
Joomla!, zarządzającego zawartością
strony w oparciu o bazy danych MySQL.
Następnie wybrany wcześniej szablon jest
instalowany w systemie.
Kolejnym etapem jest dodawanie
i formatowanie treści witryny.

W skład serwisu może wchodzić do 10
niezależnych „podstron” (działów, sekcji,
artykułów, itp.), połączonych ze sobą
za pomocą "menu" pogrupowanego
w karty i dostępnego z każdego poziomu
witryny. W serwisie przewiduje się
możliwość umieszczania materiałów
audio oraz wideo (zdjęcia, grafiki, materiały filmowe w odpowiednim formacie).
Przewiduje się również implementację
formularza kontaktowego, powiązanie
witryny z portalami społecznościowymi
(ang. Social Media Portal) i wiele innych
rozwiązań, w zależności od zapotrzebowania.

Minimalny koszt przygotowania serwisu wynosi 2000 zł netto i jest
uzależniony od zastosowanych rozwiązań.

OBSŁUGA SERWISU
Webinar - opcja dodatkowa
Po ukończeniu projektu przewiduje się 45-60min. szkolenie online dla 5 osób z zakresu
obsługi wykonanej strony internetowej.
Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną poniższe tematy, pozwalające na sprawne
administrowanie witryną:
• Wprowadzenie do systemu CMS Joomla!
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• Dodawanie, formatowanie i publikowanie nowych treści
• Konserwacja witryny

Webinar jest opcją dodatkową, zawartą w cenie wykonania serwisu „www”.

AKTUALIZACJA SERWISU opcja dodatkowa
Każdy serwis internetowy wymaga stałej aktualizacji. Proponuje się w związku z tym
stałą miesięczną opłatę abonamentową za administrowanie witryną.
W skład aktualizacji objętych abonamentem wchodziłyby następujące
czynności:
• umieszczanie na stronach do 5 informacji graficzno - tekstowych z dostarczonych

Strona 6

materiałów (pliki graficzne dostarczone w akceptowalnych do Internetu
formatach)

Proponowana miesięczna opłata abonamentowa za administrowanie serwisem:
400,00 zł.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Kontakt z nami: +48 790 790 170 lub +48 (32) 259 53 40, e-mail: biuro@rafmedia.pl
oraz na www.rafmedia.pl/kontakt

