
SERVER & MAIL HOSTING
Provozujeme servery pouze pro naši klientelu, z tohoto důvodu
si můžeme dovolit nabídnout vám nadstandardní využití kapacit
a potenciálu těchto služeb.



Pro hostování projektů našich klientů máme vyhrazeny zvláštní mail a web servery, které jsou 
umístěny v nejmodernějším datacentru v ČR. Zajišťujeme tak nejlepší možné technologické 
zázemí. Datové centrum je vybudováno a provozováno dle standardu TIER IV. Je kladen maxi-
mální důraz na nejvyšší možnou míru zálohování dodávek el. energie, chlazení 
a bezpečnost datového centra.

Softwarová specifikace serveru:

+ OS Debian GNU/Linux 7.11
+ WWW server Apache 2
+ PHP 7.1 s podporou knihoven mod_rewrite atd.
+ MySQL databáze 5.5.53

Pro bezproblémové provozování prezentací našich klientů používáme vlastní servery. Vzhledem 
ke skutečnosti, že servery provozujeme pouze pro naši klientelu, můžeme si dovolit nabídnout 
klientům nadstandardní využití kapacit a potenciálu těchto serverů.

Data centrum VS je telekomunikačním operátorem na území ČR i dalších evropských států. 
Mezi stěžejní a unikátní charakteristiky data centra VS patří celosvětově nejvyšší možný 
standard TIER IV, členství v největším datovém výměnném uzlu DE-CIX či neustálá 24/7 
podpora linux administrátorů. Síť je tvořena v kruhové topologii, aby byla zvýšena spolehlivost 
na maximální možnou hodnotu a síť tak byla odolná vůči poruše na některé z optických tras 
či aktivních prvků. 

SERVER HOSTING

24 HOD TIER IV99,9 %
PODPORA A SERVIS BEZPEČNOSTDOSTUPNOST SERVERU

S E R V E R  H O S T I N G

INTERNETOVÁ KONEKTIVITA

NAŠE REFERENCE



Veškeré internetové prezentace tvoříme v responzivním designu, tedy takové, kde se obsah 
přizpůsobuje velikosti zobrazovacího zařízení (mobil, tablet, ntb, desktop). Jedná se o formu 
podání informací vašim zákazníkům.

Rádi vám navrhneme a představíme toto jedinečné řešení on-line komunikace.

01. FIREMNÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE
02. E-SHOPOVÁ ŘEŠENÍ
03. PORTÁLY PRO ŠKOLY A OBCE

04. PRODUKTOVÉ STRÁNKY
05. PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

RESPONSIVE 
DESIGN

S E R V E R  H O S T I N G

SPRÁVA VAŠEHO PROJEKTU

S E R V E R  H O S T I N G

DNES JIŽ STANDARD

Hoďte starosti s vaší internetovou prezentací za hlavu. Držíme neustálý dohled nad funkčností 
vašeho projektu, provádíme pravidelnou údržbu. Sledujeme nejnovější trendy a pravidelně vás 
informujeme o možnostech, jak dále vylepšit váš projekt, získat nové zákazníky, nebo jak lépe 
zapůsobit na vaši cílovou skupinu.

Tak, jak se vyvíjí technologie předávání informací kolem nás, vyvíjí se také skupina uživatelů, kterou 
oslovujeme prostřednictvím našich projektů.

Naší prací je držet neustálý krok s aktuálními trendy v elektronické komunikaci a přenášet tyto 
poznatky do naší spolupráce k dosažení stanoveného cíle.

+ 24 hodinový dohled
+ optimalizace pro internetové prohlížeče

(sledování zdrojového kódu)
+ vlastní administrace s možností nastavení SEO optimalizace
+ pravidelná správa internetové prezentace a pokročilá SEO optimalizace

(není součásti nabídky hosting)

NAŠE REFERENCE



MAIL HOSTING

Nelimitujeme datový tok jednotlivých schránek, ani počet mailových účtů (mail klientů). 
Mailové řešení je našim klientům zpřístupněno pomocí administračního rozhraní, které je umís-
těno na doméně:

Vámi zvolený administrátor je schopen pomocí tohoto rozhraní libovolně spravovat mail účty 
(zakládání uživatelů, změna hesel, statistiky serveru). Jednotlivé mailové účty je pak možno 
on-line využívat na doméně (web mail RoundCube).

Celková základní limitní kvóta je nastavena na 10 GB celkové hodnoty pro vaši doménu. Při 
jejim překročení bude administrátor upozorněn o přečerpáni limitu. V případě potřeby vyššího 
datového zatížení vám poskytneme nadlimitní hodnoty podle vaší potřeby.

+ Aktivace uživatele do 60 minut
+ Provádíme pravidelné audity vytížení a bezpečnosti
+ Okamžitě aktivně reagujeme na nestandardní stav
+ Aktivní SPAM ochrana s pravidelnou aktualizací
+ Pravidelná záloha vašich dat
+ Obnovení zálohy zdarma

Dodržujte, prosím, níže uvedená nastavení. Přihlášení na server 
je vždy nastaveno na vaši doménu arsyline.vshosting.cz. V rámci 
této domény se uživatelé přihlašují vlastním uživatelským jménem 
(jmeno@vasedomena.cz) a nastaveným heslem.

IMAP (doporučujeme)

Server příchozí pošty:
arsyline2.vshosting.cz
Šifrování: SSL, port: 993

Server odchozí pošty:
arsyline2.vshosting.cz

Šifrování: SSL, port: 465 

Server odchozí pošty SMTP vyžaduje ověření. Použijte stejné 
nastavení jako pro server příchozí pošty.

http://klient2.arsyline.cz

http://mail.vasedomena.cz

M A I L  H O S T I N G

NASTAVENÍ MAIL KLIENTA HELP

Zdeněk Krásný
Analytic & Consultant

      zdenek@arsyline.cz

+420 605 456 999

SMTP

Server příchozí pošty:
arsyline2.vshosting.cz
Šifrování: SSL, port: 993

Server odchozí pošty:
arsyline2.vshosting.cz

Šifrování: SSL, port: 465   



CENÍK

Web řešení BUSINESS Basic * 2.000 Kč/rok

Mail řešení BUSINESS Basic 500 Kč/rok

Řešení BUSINESS Basic je vhodné pro malé a střední podniky. Celková kapacita je nastavena 
tak, aby splňovala vytížení internetové prezentace a její databáze. Nelimitujeme počet 
e-mailových schránek. Přidělený administátor má možnost libovolně zakládat, mazat a spravo-
vat mailové schránky, nastavovat jejich chování, sledovat statistiky a učit SPAM filtry zachycovat
nevyžádanou poštu.

Business + 10 GB 1.800 Kč/rok

Business + 30 GB 5.400 Kč/rok

Business + 50 GB 9.000 Kč/rok

Business + 70 GB 12.600 Kč/rok

Business + 90 GB               16.200 Kč/rok

PŘEKROČENÍ STANDARDNÍ KAPACITY BALÍČKU

Kontrola překročení kapacity web hostingu probíhá automaticky. V případě překročení celkové 
kapacity balíčku budete informováni administrátorem. Ten vás emailem vyzve k promazání 
obsahu emailových schránek a uvolnění kapacity. Současně nabídne upgrade vašeho balíčku 
na následující level Business +.

1. VÝZVA

Možnost uvolnění kapacity 
do 7 pracovních dnů 
od upozornění, či nabídka 
vyšší kapacity
Business +.

2. VÝZVA

V případě zjištění nadlimitní 
kapacity hostingu v dalším 
kontrolním dni fakturace 

poměrné části 
(1/12 ročního UPGRADE + 10GB) 

1.800/12= 150 Kč.

3. VÝZVA

Automatické převedení
do vyšší kategorie Business +. 

Fakturace poměrné části 
balíčku do konce aktuálního 

zúčtovacího období.

FIREMNÍ HOSTING | BUSINESS BASIC | 10 GB

FIREMNÍ HOSTING | BUSINESS + | 10 GB

Uvedené položky jsou bez aktuální hodnoty DPH.
Platnost ceníku od 1. 1. 2018.

* Zdarma v rámci projektu WEB PRO ŠKOLY.
Uvedené položky jsou bez aktuální hodnoty DPH. Platnost ceníku od 1. 1. 2018.



Tvoříme vizuální a komunikační hodnoty, které šíříme
ve společnosti s cílem zaujmout vaši cílovou skupinu
a nabídnout jim váš produkt nebo službu.

WWW.ARSYLINE.CZ


