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Web Hosting Hizmeti
Web hosting hizmeti, statik, dinamik veya interaktif web sayfalarınıza ev sahipliği yapmaktır. Bu
hizmette, dilerseniz alan adınıza e-mail hesapları da ekleyebilirsiniz. Hazır paketler yerine,
ihtiyacınız olan web alanı ve e-mail sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Web sayfalarınızın yapısına
göre Profesyonel ve Base Hosting ana seçenekleri mevcuttur. Temel fark program veya script içeren
web sayfaların bulundurulmasıdır (statik-dinamik sayfalar).
Base Hosting
Profesyonel Hosting
html, shtml statik sayfalarınız için çok uygun
html, asp,aspx, php, perl gibi statik, dinamik ve
hosting servisimiz. Auto-cgi kullanımı ile hazır
interaktif sayfalarınız, kendi uygulamalarınız.....
scriptler.....
Profesyonel Web Hosting
Html, asp,aspx, php, perl gibi statik, dinamik ve interaktif sayfalarınızı bulundurabileceğiniz, kendi
uygulamalarınızı kullanabileceğiniz bu hizmet ile tüm hosting ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu
hizmet site yapınıza uygun farklı işletim sistemlerinden verilebilmektedir. Her iki işletim sisteminde
de geçerli ortak özellikler de mevcuttur.
İşletim sistemine göre özellikler;

Windows Platformu
Windows Server 2003 işletim sistemi
Internet Information Services 6.0
ASP, ASPX (.NET) desteği
Microsoft Access kullanımı
Mysql server kullanımı
ActivePerl 6.07
PHP 4.3.2
FrontPage 2002 Server Ext.

Unix Platformu
FreeBSD Unix işletim sistemi
Apache Web Server 1.3.27
PHP 4.2.3
Perl 5.6.1
PHP GD Image kullanımı
Mysql server kullanımı
FrontPage 2002 Server Ext.

Profesyonel hosting ortak özellikler;
1-1000 MB web alanı
0-250 adet POP3 e-mail
Limitsiz trafik *
Aynı web alanını birden fazla domain için kullanabilme
Her web alanına 1 adet master FTP hesabı
İstenilen klasör veya domaine, kota vererek FTP kullanıcısı ekleyebilme
Subdomain (alt domain - isim.domain.com)
Kontrol paneli (WTSY - Web Tabanlı Sistem Yönetimi)
Web, mail ve ftp istatistikleri
Şifreli klasör desteği ve limitsiz kullanıcı ekleme
SSL kullanımı
SMTP hizmeti
Web tabanlı e-mail erişimi - Webmail
Web tabanlı e-mail server ekleme imkanı
Mail-list
WAP
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Domain Alias (eklenecek domaini hesabınızda mevcut bir domaine yönlendirme)
DIR Alias (eklenecek domaini mevcut bir klasöre yönlendirme)
AUTO-CGI (hazır scriptlerin bulunduğu script server kullanımı)

Base Hosting
Html, htm, shtml statik sayfalarınız için çok uygun olan bu hosting servisimiz ile auto-cgi kullanımı
ile hazır scriptleri web sitenizde kullanabilirsiniz. Böylece karmaşık script yazılım ve kurulum
işlemleri ile uğraşmazsınız.
Base hosting özellikleri;
FreeBSD Unix işletim sistemi
1-150 MB web alanı
0-250 adet POP3 e-mail
Limitsiz trafik *
Aynı web alanını birden fazla domain için kullanabilme
Her web alanına 1 adet master FTP hesabı
İstenilen klasör veya domaine, kota vererek FTP kullanıcısı ekleyebilme
Subdomain (alt domain - isim.domain.com)
Kontrol paneli (WTSY - Web Tabanlı Sistem Yönetimi)
Web, mail ve ftp istatistikleri
Şifreli klasör desteği ve limitsiz kullanıcı ekleme
SMTP hizmeti
Web tabanlı e-mail erişimi - Webmail
Mail-list
WAP
Domain Alias (eklenecek domaini hesabınızda mevcut bir domaine yönlendirme)
DIR Alias (eklenecek domaini mevcut bir klasöre yönlendirme)
AUTO-CGI (hazır scriptlerin bulunduğu script server kullanımı)

Mail Hosting Hizmeti
Mail hosting hizmetinde alan adınıza sadece POP3 ve SMTP hizmeti verileceğinden, alan adınızı email alma ve gönderme amaçlı kullanabilirsiniz. Bu hizmette web sayfalarınız için bir alan
ayrılmayacak ve dolayısıyla ftp hakkınız da olmayacaktır. Kendi alan adınız altında istediğiniz e-mail
adresini açabilir ve Microsoft Outlook , Netscape Messenger veya farklı bir e-mail programı ile bu emaillerinizi dilediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Ayrıca web üzerinden de e-maillerinize
ulaşabilirsiniz.

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

