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Diğer Web Hizmetleri
Servislerimiz
Hizmetlerimiz hosting konusundaki ihtiyaçlarınızı
tam olarak karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
Servislerimizi incelediğinizde, ihtiyacınıza uygun
bir hizmeti bulabilirsiniz. Eğer standart
hizmetlerimiz dışında, size özel farklı bir isteğiniz
veya farklı bir projeniz varsa bu konuda bizimle
temasa geçebilirsiniz. Artikus Ajans olarak bu
konuda yeni fikirlere ve size özel isteklere açığız.
Arayın veya e-mail gönderin, sizin için neler
yapabileceğimizi birlikte bulalım.

URL Forward (Yönlendirme) hizmetinde alan adınız, sistemimiz dışında belirlediğiniz bir
adrese yönlendirilir. Bu hizmeti almanız için mevcut bir web adresinizin olması gerekir.
Yönlendirme işlemi iki şekilde yapılır; direk yönlendirme veya frameli yönlendirme.

DNS Hosting hizmetinde, alan adınızın name server kayıtlarını dilediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz. Alan adınıza ait www, e-mail vs. hizmetleri kendi tarafınızda
bulundurmanıza (özellikle kablo ve adsl bağlantılarında) veya herhangi bir yerde
bulundursanız dahi DNS yönetimini sizin yapmanıza olanak sağlar.
Name Server hizmetinde size ait virtual name server çalıştırılır. Belirleyeceğiniz host name
ile (ns, dns, alfa, vs.) kayıt yapılır. Yönetim paneli ile limitiniz dahilinde domain ekleyebilir ve
domainin tüm zone kayıtlarını düzenleyebilirsiniz.
Web Mail Server sayesinde sitenizden web tabanlı e-mail hizmeti verebilirsiniz. Bu hizmet
kapsamındaki e-mail hesapları POP3 olmadığından, sadece web üzerinden hesaplar kontrol
edilebilir. Yönetim paneli sayesinde tüm hesapların kontrolü (açma, kapama, şifre değişikliği,
vs) sizdedir.
Dinamik DNS (Dynamic DNS) sayesinde, alan adınızın olası IP değişikliği nedeniyle kesintiye
uğraması engellenir ve IP değişikliği anında gerçekleşir. Özellikle Adsl ve kablo ile bağlı ve
domaini kendi sistemlerinde host edenler için kullanılabilir. Yönetim paneli ile değişikliği
hemen uygulayabilir ve kesintiyi minimum süreye indirebilirsiniz.
SSL (Secure Socket Layer)
bir şifreleme teknolojisi olup, istenilen bilgilerin kullanıcı bilgisayarı ile server arasında güvenli
olarak iletilmesini sağlar. Geotrust CA üreticisi tarafından sağlanan 128 bit True Business ID veya
Quick SSL ile bilgileriniz daha güvenli.

Telefon: 0 (216) 451 39 02 | Faks: 0 (216) 451 39 52 |
www.artikus.com.tr info@artikus.com.tr www.matbaafiyat.com info@matbaafiyat.com

