Qarpa Solutions BV Hosting voorwaarden
Bij Qarpa Solutions kun je terecht voor al je hosting. Of het nu gaat om een kleine website of een
bedrijfskritische webapplicatie. Dankzij onze hosting pakketten beschik je altijd over een
hoogwaardige hosting omgeving met veel mogelijkheden. De hosting pakketten en de persoonlijke
ondersteuning van Qarpa Solutions zijn betrouwbaar en professioneel.
Specificaties
Domeinnaam (.nl)
Schijfruimte
Dataverkeer
Spamfilter
E-Mail
(POP/IMAP/Webmail)
Statistieken
Databases
HTTPS / SSL
Database back-ups
File back-ups
SMTP via eigen domein
PHP geheugen
Cronjob
Beheer omgeving
Plesk

Budget pakket
1 stuks
2,5 GB
25 GB
Uitgebreid
25 mailboxen

Standaard Pakket
1 stuks
5,0 GB
50 GB
Uitgebreid
50 mailboxen

Uitgebreid
MySQL (2x)
n.v.t.
Optioneel
Optioneel
Optioneel
128M
n.v.t.
Next-gen
Inclusief - op
verzoek
Kosteloos

Uitgebreid
MySQL (5x)
Optioneel
Inclusief
Optioneel
Inclusief
256M
1x
Next-gen
Inclusief - op
verzoek
Kosteloos

Ondersteuning via
mail/tel
Security alerts via mail1
Updaten
Joomla!/Wordpress2
Maandelijkse
rapportage2
Prijs per maand

Inclusief
n.v.t.
n.v.t.
€ 12,-

Inclusief
Inclusief- op
verzoek
Inclusief- op
verzoek
€ 22,-

Professional Pakket
1 stuks
10,0 GB
100 GB
Uitgebreid
100 mailboxen
Uitgebreid
MySQL(5x)
Optioneel
Inclusief
Inclusief
Inclusief
512M
2x
Next-gen
Inclusief – op
verzoek
Kosteloos
Inclusief
Inclusief- op
verzoek
Inclusief- op
verzoek
€ 32,-

1 – Wanneer er een virus of achterstallig onderhoud (updates/upgrades) worden gevonden dan brengen wij
jou daarvan op de hoogte via een mail bericht.
2 - In het standaard pakket beheren wij jouw site met betrekking tot updates en back-ups. Tevens ontvang je
maandelijks een rapportage met daarin en overzicht van de werkzaamheden en updates van jouw site.

Voordelen van onze hosting
• Persoonlijke ondersteuning (telefonisch en
via mail)
• Uitgebreider pakket mogelijk, neem contact
met ons op voor meer informatie
• Voldoende schijfruimte en dataverkeer
• Mogelijkheid tot hosten op Linux (PHP) of
Windows (ASP/NET)
• Uitgebreide e-mailvoorzieningen (o.a.
webmail) met doeltreffende spamfiltering
• Dagelijkse, volledige back-ups

http://qarpa.eu

• Krachtig control panel voor eenvoudig beheer
• Getest en geoptimaliseerd voor veel
OpenSource pakketten zoals WordPress,
Joomla!, Magento, Drupal en Typo3
• Betrouwbare hosting in onze Cloud
• Aanpasbaar aan jouw wensen en eisen
• Configureerbaar via Next-gen panel en
eventueel Plesk
• Uitstekende service conform ISO9001 norm
• Professionele helpdesk
• Ruim 14 jaar ervaring met hosting

info@qarpa.eu
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