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Diğer Web Hizmetleri Ücretleri
Ücretler dolar ($-USD) bazında belirtilmiştir.
Kayıt işlemi sırasında TC Merkez Bankası Efektif
Döviz Satış kuruna göre işlem yapılır. Kur bilgisi
günlük olarak Merkez Bankası'ndan otomatik
olarak alınmaktadır.
İlk defa kayıt yapılırken tüm hizmetlerde $5
kurulum ücreti alınır. Üyelik ücretsizdir, ancak
kayıtlı üye olarak yapacağınız ilk online kayıt
işlemi esnasında kurulum ücreti alınır. Daha
sonraki alışverişlerinizde bu ücret talep edilmez.
Bu ücret sadece bir defaya mahsustur. Takibeden
yıllarda sadece hosting ücreti ve alan adı tescil
ücreti talep edilir. Alan adı tescil ücreti almış
olduğunuz alan adına ve süresine göre
değişmektedir. Yıllık yenilemelerde hosting
hizmetlerine %5 indirim uygulanır.

Eklentiler
Mevcut hizmetlerin limitlerini istediğiniz zaman arttırabilirsiniz veya yeni hizmetler ekleyebilirsiniz.
Bazı eklentiler, belirli limitlerde alınan hizmet ile beraber ücretsiz olarak gelmektedir. Mevcut bir
hizmete eklenecek domain için alınan hizmet ücreti veya limit arttırım ücretleri, ana hizmetin yıllık
yenileme tarihine kadar kalan süre için hesaplanır. Aylık ödemeli ana hizmete eklenecek yeni
hizmet veya limit arttırım ücreti, gelecek aylık ödemeye eklenir.
Eklenti işlemlerinizi sisteme kayıtlı kullanıcı olarak girdiğinizde yapabilirsiniz.

Ücretler :
Limit arttırımları
Web alanı (MB)
Pop3 e-mail
Alt ftp kullanıcı
Alt domain (subdomain)
Mysql database server
Ekstra trafik (trafik limitli siteler için)

Domain ekleme
Ana ftp hesabı altına (root-kök)
Mevcut domain altına (DIR alias)
Mevcut domaine (İkiz-domain alias)

•

Açıklama
üst seçeneklere geçilir
üst seçeneklere geçilir
kök domaine 1 adet ücretsiz
kök domaine 2 adet ücretsiz
1 adet ücretsiz
her GB için

Ücret / ay (USD)
fark ödenir
fark ödenir
0.5
0.4
3
5

Açıklama
aynı ftp ve alanı kullanır
mevcut klasörü kullanır
domainin kopyası gibi çalışır

Ücret / ay (USD)
Pro
Base
1
0.3
0.7
0.3
0.5
0.3

Ücretlere KDV dahil değildir.
** Yıllık ödemeler 10 ile çarpılarak hesaplanır.

•
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*** Dir alias ve ikiz domain eklentilerinde alt ftp kullanıcı, alt domain ve mysql server
limitleri, root olarak domain eklendiğinde mysql server limiti artmaz.
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.
Frameli 10 USD / yıl
Framesiz 10 USD / yıl

Url Forward
* Aylık ödeme yapılamamaktadır.

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.
DNS hizmeti

10 USD / domain / yıl

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.
Eklenebilecek domain(adet)
1 - 200
201 - 500
501 - 1000
1001 - 3000

Ücret / ay (USD)
4
6
9.5
18

* Domain tescilli ise, registry firmanızdan name server host kayıt işlemi yapmanız gereklidir.
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.
Eklenebilecek kullanıcı (adet)
100
250
500
1000
•

Ücret / ay (USD)
2.5
4.5
9
18

Domain tescilli ise, domainin MX ayarlarını değiştirebiliyor olmanız gereklidir.
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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.
Dinamik DNS hizmeti

12 USD / domain / yıl

* Aylık ödeme yapılamamaktadır.
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.
Sertifika türü
Quick SSL
Quick SSL Premium
TrueBusiness ID SSL
Wilcard SSL

Ücret / yıl (USD)
99
139
139
549
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