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Aktualna oferta cenowa sieci hostingowej NEO.pl
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą systemu NEO.pl, pierwszego w pełni automatycznego systemu hostingowego w Polsce
oferującego m. in. samoobsługowe serwery WWW oraz konta poczty elektronicznej. Mamy nadzieję, iż oferta nasza
zainteresuje Państwa i zdecydują się Państwo na rozpoczęcie współpracy z nami, do czego gorąco zachęcamy.

Ogólne informacje dotyczace usług w sieci NEO.pl...
System NEO.pl jest w pełni automatycznym systemem hostingowym, czyli systemem stworzonym do obsługi dowolnych
serwisów i usług w sieci Internet, takich jak konta poczty elektronicznej, serwery WWW oraz inne usługi stowarzyszone. Co
więcej, NEO.pl jest systemem w pełni automatycznym, zatem absolutnie wszystkie czynności, począwszy od aktywacji
wybranej usługi, poprzez jej konfigurację, rozszerzanie itp. mogą wykonać Państwo sami o dowolnej porze dnia lub nocy,
posługując się dowolną przeglądarką WWW. Każda z usług naszej sieci oferowana jest z 14 dniowym, bezpłatnym okresem
testowym. Dzięki temu mogą Państwo sami przetestować wybraną usługę, bez żadnych zobowiązań i kosztów.

Wygoda oraz prostota obsługi...
Aby korzystać z usług NEO.pl, nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, wystarczy podstawowa umiejętność obsługi
ulubionej przeglądarki stron WWW. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby obsługa systemu była maksymalnie intuicyjna oraz
wygodna zarówno dla doświadczonego użytkownika Internetu, jak również dla nowicjuszy. Dodatkowo, na stronach serwisu
udostępniona została pełna dokumentacja użytkownika, wyjaśniająca wszystkie funkcje systemu. Dostępny jest również
dział F.A.Q., zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania użytkowników. Naturalnie nie jest to jedyna
forma pomocy dostępna w NEO.pl. Każdego dnia, do Państwa dyspozycji są pracownicy Działu Obsługi Klienta, którzy
odpowiedzą na wszystkie pytania związane z systemem za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie pod numerem
bezpłatnej infolinii .

Moc tkwi w szczegółach...
Podstawą funkcjonowania systemu NEO.pl jest jego użytkownik. Każda osoba która posiada w naszym systemie aktywną
dowolną usługę, jest naturalnie takim użytkownikiem. Niemniej tym, co zdecydowanie wyróżnia ten system wśród
wszystkich dostępnych aktualnie serwisów internetowych w Polsce, jest dostępny od początku istnienia platformy NEO.pl,
tj, 1998 roku, unikalny system hierarchii użytkowników. Ten pozorny "drobiazg" sprawia, że równie prosto jak użytkować
NEO może pojedyncza osoba, tak równie prosto zrealizować można przy pomocy NEO.pl kompleksowe systemy
korporacyjne z dziesiątkami użytkowników bądź wykorzystać jako bazę dla firmy web hostingowej, mogącej obsługiwać
serwisy własnych klientów (niezależnie 1, 1000 czy 5000!) bez konieczności posiadania własnych zasobów sprzętowych! Co
więcej, każdy z owych klientów posiada odpowiedni zakres autonomii, aby móc samemu uruchomić np. dodatkowe konto
pocztowe w swojej domenie, bez potrzeby asysty czy to personelu NEO.pl czy pracowników Państwa firmy.
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Automatyczna aktywacja usług...
Każda z oferowanych przez nas usług aktywowana jest automatycznie, natychmiast po wypełnieniu stosownego dla danej
usługi formularza na stronach administracyjnych systemu NEO.pl.

Bezpłatny okres testowy!
Każda z usług objęta jest 14 dniowym bezpłatnym okresem testowym, liczonym od momentu
uruchomienia usługi. W tym czasie Użytkownik może przetestować daną usługę, bez podejmowania
jakichkolwiek zobowiązań ze swojej strony. Usługa w trakcie trwania okresu próbnego nie jest
limitowana w żaden sposób i nie posiada żadnych ograniczeń wynikających z faktu okresu testowego wszystkie funkcje związane z daną usługą są w pełni funkcjonalne.

Dopasowane do Panstwa potrzeb!
Każdą z usług oferowanych przez NEO.pl można dowolnie rozbudowywać, dodając nowe elementy (jak np. nowe konta email do serwera WWW, serwer baz danych, czy choćby dodatkowe adresy (aliasy) do konta e-mail, w dowolnym momencie,
w zależności do Państwa potrzeb!

www.neo.pl
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Serwery WWW
Każdy chcący zaprezentować w Sieci własny serwis WWW oraz usługi związane, musi posiadać własny serwer WWW (tzw.
serwer wirtualny). Oferowany przez nas serwer wirtualny neo.WWW z pewnością zadowoli każdego, począwszy od
użytkowników indywidualnych na firmach skończywszy. Serwery wirtualne dostępne są w trzech wariantach – w wersji
podstawowej neo.WWW oraz w wersji neo.MINI, z mniejszą liczbą usług towarzyszących lecz przy tym z niższym
abonamentem, a także neo.BIZNES oraz neo.PROFIT dla korporacji i dużych sklepów internetowych. Szczegóły
specyfikacji każdej z usług znajdą Państwo poniżej.

Wirtualny serwer neo.MINI
Serwer neo.MINI przeznaczony jest głównie dla użytkowników indywidualnych. Jest to mniejsza wersja
serwera wirtualnego neo.WWW, posiadająca mniej rozbudowane niektóre funkcje i opcje w pakiecie
podstawowym, zachowując przy tym wysoką jakość usługi wytyczoną przez neo.WWW, a więc szereg
usług bezpłatnych w pakiecie podstawowym, skalowalność a także pełna administracja z poziomu
dowolnej przeglądarki WWW:
• profesjonalny serwer wirtualny dla małej firmy o łącznej pojemności 1 GB!
• bezpłatna domena adresowa bądź płatna domena typu .pl czy .com z puli ponad 200 typów nazw!
• 250 MB na strony serwisu WWW z możliwością rozszerzenia,
• Wbudowane 3 pełnowartościowe skrzynki e-mail po 250 MB każda,
• 1 dedykowane konto FTP do obsługi serwisu WWW,
• możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę skrzynek e-mail oraz dowolną liczbę aliasów (dodatkowych adresów)
do każdej ze skrzynek,
• rozbudowane statystyki odwiedzin serwera,
• funkcja przechwytywania błędnie zaadresowanej poczty,
• automatyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa (backup) serwera i kont,
• obsługa skryptów PHP, wraz z obsługą szyfrowanych skryptów w technologii ionCube,
• pełne zarządzanie serwerem oraz kontami z poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• limit transferu danych 120 GB (dla abonamentu rocznego),
• bezpłatna pomoc techniczna, poprzez pocztę elektroniczną, ICQ, GG bądź telefonicznie. Do dyspozycji
klientów jest także dokumentacja on-line systemu wraz z ciągle aktualizowanym działem F.A.Q. czyli
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
•

oraz wszystkie właściwości konta neo.MAIL dla każdej z aktywowanych skrzynek pocztowych.

Serwer neo.MINI
Opłata abonamentowa za usługę:

Abonament roczny

350 zł

Abonament półroczny

190 zł
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Wirtualny serwer neo.WWW
Serwer neo.WWW to podstawa każdego profesjonalnego serwisu WWW! Szereg usług bezpłatnych w
pakiecie podstawowym, skalowalność a także pełna administracja z poziomu dowolnej przeglądarki WWW
to solidne fundamenty wysokiej jakości serwisu neo.WWW:
• profesjonalny serwer wirtualny dla każdej firmy o łącznej pojemności 10 GB!,
• bezpłatna domena adresowa bądź płatna domena typu .pl czy .com z puli ponad 220 nazw!
• 10 GB na strony serwisu WWW z możliwością rozszerzenia,
• dowolna liczba skrzynek e-mail, z definiowaną podczas aktywacji pojemnością,
• dedykowane konta FTP do obsługi serwisu WWW,
• obsługa bezpiecznych połączeń, szyfrowanych protokołem SSL,
• możliwość rozszerzenia parametrów serwera w dowolnym momencie,
• rozbudowane graficzne statystyki odwiedzin serwera,
• wbudowany serwer baz danych MySQL,
• konfigurowalna funkcja przechwytywania błędnie zaadresowanej poczty,
• obsługa skryptów PHP, wraz z obsługą szyfrowanych skryptów w technologii ionCube,
• automatyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa (backup) serwera i kont,
• pełne zarządzanie serwerem oraz kontami z poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• limit transferu danych 180 GB (dla abonamentu rocznego),
• bezpłatna pomoc techniczna, poprzez pocztę elektroniczną, ICQ, GG bądź telefonicznie. Do dyspozycji
klientów jest także dokumentacja on-line systemu wraz z ciągle aktualizowanym działem F.A.Q. czyli
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
• oraz wszystkie właściwości konta neo.MAIL dla każdej z aktywowanych skrzynek pocztowych.

Serwer neo.WWW
Opłata abonamentowa za usługę:

Abonament roczny

490 zł

Abonament półroczny

290 zł
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Wirtualny serwer neo.BIZNES
Serwer neo.BIZNES to kolejny z serwerów wirtualnych w naszej ofercie. Pojemny i szybki zarazem, o
całkowitej pojemności aż 15 GB!, zapewni wystarczającą ilość miejsca na Państwa przedsięwzięcia
biznesowe.

Pełna skalowalność, szereg usług dodanych a także administracja z poziomu dowolnej

przeglądarki WWW.
• profesjonalny serwer wirtualny dla każdej firmy o łącznej pojemności 15 GB!,
• bezpłatna domena adresowa bądź płatna domena typu .pl czy .com z puli ponad 220 nazw!
• 15 GB na strony serwisu WWW z możliwością rozszerzenia,
• dowolna liczba skrzynek e-mail,
• dedykowane konta FTP do obsługi serwisu WWW,
• obsługa bezpiecznych połączeń, szyfrowanych protokołem SSL,
• możliwość rozszerzenia parametrów serwera w dowolnym momencie,
• rozbudowane graficzne statystyki odwiedzin serwera,
• dowolna liczba baz danych MySQL w ramach przestrzeni dyskowej serwera,
• automatyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa (backup) serwera i kont,
• funkcja przechwytywania błędnie zaadresowanej poczty,
• obsługa skryptów PHP, wraz z obsługą szyfrowanych skryptów w technologii ionCube,
• pełne zarządzanie serwerem oraz kontami z poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• limit transferu danych 240 GB (dla abonamentu rocznego),
• bezpłatna pomoc techniczna, poprzez pocztę elektroniczną, ICQ, GG bądź telefonicznie. Do dyspozycji
klientów jest także dokumentacja on-line systemu wraz z ciągle aktualizowanym działem F.A.Q. czyli
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
• oraz wszystkie właściwości konta neo.MAIL dla każdej z aktywowanych skrzynek pocztowych.

Serwer neo.BIZNES
Opłata abonamentowa za usługę:

Abonament roczny

760 zł

Abonament półroczny

430 zł
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Wirtualny serwer neo.PROFIT
Serwer neo.PROFIT to największy z serwerów wirtualnych w naszej ofercie. Pojemny i szybki zarazem,
o całkowitej pojemności aż 20 GB!, zapewni wystarczającą ilość miejsca na Państwa przedsięwzięcia
biznesowe.

Pełna skalowalność, szereg usług dodanych a

także administracja z poziomu dowolnej

przeglądarki WWW.
• profesjonalny serwer wirtualny dla każdej firmy o łącznej pojemności 20 GB!,
• bezpłatna domena adresowa bądź płatna domena typu .pl czy .com z puli ponad 220 nazw!
• 20 GB na strony serwisu WWW z możliwością rozszerzenia,
• dowolna liczba skrzynek e-mail, z definiowaną podczas aktywacji pojemnością,
• dedykowane konta FTP do obsługi serwisu WWW,
• obsługa bezpiecznych połączeń, szyfrowanych protokołem SSL,
• możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę skrzynek e-mail oraz dowolną liczbę aliasów (dodatkowych adresów)
do każdej ze skrzynek
• rozbudowane statystyki odwiedzin serwera,
• dowolna liczba baz danych MySQL w ramach w ramach przestrzeni dyskowej serwera,
• automatyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa (backup) serwera i kont,
• funkcja przechwytywania błędnie zaadresowanej poczty,
• obsługa skryptów PHP, wraz z obsługą szyfrowanych skryptów w technologii ionCube,
• pełne zarządzanie serwerem oraz kontami z poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• limit transferu danych 360 GB (dla abonamentu rocznego),
• bezpłatna pomoc techniczna, poprzez pocztę elektroniczną, ICQ, GG bądź telefonicznie. Do dyspozycji
klientów jest także dokumentacja on-line systemu wraz z ciągle aktualizowanym działem F.A.Q. czyli
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
• oraz wszystkie właściwości konta neo.MAIL dla każdej z aktywowanych skrzynek pocztowych.

Serwer neo.PROFIT
Opłata abonamentowa za usługę:

Abonament roczny

890 zł

Abonament półroczny

490 zł
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Zestawienie parametrów serwerów WWW

Łączna pojemność serwera
Pojemność na strony WWW
Dowolna liczba kont e-mail
Liczba wbudowanych kont e-mail
Pojemność każdego z kont e-mail
WebMail (poczta przez WWW) także poprzez protokół SSL
Dostęp do serwera FTP z opcją dedykowanych kont FTP
Ochrona przed spamem oraz dodatkowe filtry użytkownika
Poczta we własnej domenie serwera
Bezpieczne połączenie SSL z POP3/SMTP/IMAP
Przechwytywanie poczty (opcja Catch-All)
Ochrona antywirusowa i skanowanie przychodzącej poczty
Odrębny autoresponder dla każdego z kont
Możliwość przekierowania poczty na inne adresy
Opcja autentykacji SMTP dla kont (tzw. Antyoszust)
Bezpłatna domena adresowa z puli domen operatora
Możliwość rejestracji dowolnej liczby domen
Utrzymanie primary i secondary DNS dla domen
Szczegółowe graficzne statystyki oglądalności serwisu
Aliasowanie poczty w domenach dodatkowych
Pełne zarządzanie serwerem z poziomu przeglądarki WWW
Pełne zarządzanie kontem e-mail z poziomu przeglądarki
Dodatkowe aliasy do kont e-mail
Dodatkowe aliasy we własnej domenie płatnej
Obsługa języka skryptowego PHP
Dostęp do stron przy użyciu haseł
Własne strony błędów
Obsługa plików .htaccess oraz .htpasswd
Wydajna i stabilna profesjonalna platforma serwerowa
Obsługa szyfrowanych skryptów PHP w technologii ionCube
Automatyczna kopia bezpieczeństwa serwera WWW
Automatyczna kopia bezpieczeństwa kont pocztowych
Automatyczna kopia bezpieczeństwa baz danych
Możliwość dołączania do serwera domen dodatkowych
Liczba dostępnych baz danych
Pojemność bazy danych MySQL
Zarządzanie bazą danych
Obsługa połączeń szyfrowanych SSL dla serwera
Roczny limit transferu danych
Półroczny limit transferu danych

1

MINI
1GB
250MB

WWW
10GB
dowolna1
a

BIZNES
15GB
dowolna1
a

PROFIT
20GB
dowolna1
a

3
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
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a
a
a
a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
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a
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a
a
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a
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a
a
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1
50MB
a
a

dowolna1
dowolna1
a
a

dowolna1
dowolna1
a
a

180GB
90GB

240GB
120GB

360GB
180GB

120GB
60GB

) pojemność zależna do dostępnej wolnej przestrzeni dyskowej serwera danego typu
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Poczta elektroniczna - e-mail
Poczta elektroniczna to obok usług WWW, najpopularniejsza usługa sieci Internet. Swoją atrakcyjność
zawdzięcza przede wszystkim niezawodności i szybkości.

Tu nie ma mowy o

nagłówkach,

formatowaniu, drukowaniu, kopertach, znaczkach, wizycie na poczcie czy czekaniu na listonosza.
Wszystko odbywa się bez pośrednictwa osób trzecich i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę
przez 365 dni w roku. Wysyłając list elektroniczny nigdy nie usłyszymy sygnału zajętości, nie
otrzymamy pozwijanego papieru, a transmisja zawsze będzie udana. Za każdym razem tekst będzie wyraźny a obraz
dokładny. Dzięki poczcie elektronicznej

wysłanie zarówno zwykłego, krótkiego listu czy też z dołączonym do niego

dowolnym plikiem komputerowy w postaci anonsów reklamowych, skanowanych obrazów, arkuszy kalkulacyjnych, druków
zleceń jest szybkie i łatwe.

Konta poczty elektronicznej neo.MAIL
W naszej ofercie znajdują się pojemne, a zarazem funkcjonalne i szybkie w dostępie konta poczty elektronicznej
neo.MAIL. Ich wybrane właściwości to m. in.:
• pojemność konta 1 GB, z możliwością dowolnego powiększenia pojemności,
• w przypadku kont samodzielnych tj. nie związanych z żadnym serwerem WWW łatwy do zapamiętania adres (do
wyboru):

nazwa@neo.pl,

nazwa@amiga.pl.

nazwa@netclub.pl,

Opcjonalnie,

można

nazwa@rules.pl,

rozszerzyć

wybraną

nazwa@power.pl,

nazwę

domenową

o

nazwa@homepage.pl,
nazwę

miasta:

np.

nazwa@wroclaw.neo.pl,
• możliwość zdefiniowania nazwy konta (przed znakiem ‘@’) o długości do 30 znaków, z możliwością stosowania w
nazwie znaków typu myślniki lub kropki,
• wstępna ochrona antywirusowa przychodzącej na konto poczty (wykrywanie ponad 120.000 różnych wirusów),
• automatyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa (backup typu "snapshot") konta,
• możliwość samodzielnego zdefiniowania dowolnej liczby aliasów (dodatkowych adresów) do konta pocztowego,
• ochrona konta przed spamem, z pełną kontrolą nad filtrami poczty z poziomu WWW,
• autentykacja SMTP (tzw. Antyoszust), uniemożliwiająca podszywanie się osób trzecich pod danego nadawcę,
• WebMail czyli dostęp do poczty z poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• Obsługa protokołów sieciowych SMTP, POP3 oraz IMAP a także obsługa tych protokołów poprzez SSL
• dostęp 24 godziny na dobę z dowolnego zakątka świata,
• dostęp do Panelu Administracyjnego, umożliwiającego szybką zmianę wszelkich parametrów konta, bezpośrednio z
poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• bezpłatna pomoc techniczna, poprzez pocztę elektroniczną, ICQ, GG bądź telefonicznie. Do dyspozycji klientów
jest także dokumentacja on-line systemu wraz z ciągle aktualizowanym działem F.A.Q. czyli odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.
Konto poczty elektronicznej neo.MAIL
Opłata abonamentowa za usługę:

Abonament roczny
Abonament trzyletni
Abonament wieczysty (jednorazowy)

50 zł
100 zł
150 zł
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Konta poczty elektronicznej neo.MAIL+
W naszej ofercie znajdują się pojemne, a zarazem funkcjonalne i szybkie w dostępie konta poczty
elektronicznej neo.MAIL+ z możliwością zamieszczenia wizytówki WWW. Ich wybrane właściwości to
m. in.:
• pojemność konta 1 GB, z możliwością dowolnego powiększenia pojemności,
• 20 MB przestrzeni na potrzeby wizytówki WWW,
• w przypadku kont samodzielnych tj. nie związanych z żadnym serwerem WWW łatwy do zapamiętania adres (do
wyboru):

nazwa@neo.pl,

nazwa@amiga.pl.

nazwa@netclub.pl,

Opcjonalnie,

można

nazwa@rules.pl,

rozszerzyć

wybraną

nazwa@power.pl,

nazwę

domenową

o

nazwa@homepage.pl,
nazwę

miasta:

np.

nazwa@wroclaw.neo.pl,
• możliwość zdefiniowania nazwy konta (przed znakiem ‘@’) o długości do 30 znaków, z możliwością stosowania w
nazwie znaków typu myślniki lub kropki,
• wstępna ochrona antywirusowa przychodzącej na konto poczty (wykrywanie ponad 200.000 różnych wirusów oraz
ich mutacji),
• automatyczne sporządzanie kopii bezpieczeństwa konta,
• możliwość samodzielnego zdefiniowania dowolnej liczby aliasów do konta pocztowego,
• ochrona konta przed spamem, z pełną kontrolą nad filtrami poczty z poziomu WWW,
• autentykacja SMTP (tzw. Antyoszust), uniemożliwiająca podszywanie się osób trzecich pod danego nadawcę,
• WebMail czyli dostęp do poczty z poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• Obsługa protokołów sieciowych SMTP, POP3 oraz IMAP a także obsługa tych protokołów poprzez SSL,
• dostęp 24 godziny na dobę z dowolnego zakątka świata,
• limit transferu danych 24 GB (dla abonamentu rocznego),
• dostęp do Panelu Administracyjnego, umożliwiającego szybką zmianę wszelkich parametrów konta, bezpośrednio z
poziomu dowolnej przeglądarki WWW,
• bezpłatna pomoc techniczna, poprzez pocztę elektroniczną, ICQ, GG bądź telefonicznie. Do dyspozycji klientów
jest także dokumentacja on-line systemu wraz z ciągle aktualizowanym działem F.A.Q. czyli odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.

Konto poczty elektronicznej neo.MAIL+
Opłata abonamentowa za usługę:

Abonament roczny

190 zł

Konta poczty elektronicznej we własnej domenie
Dla tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie potrzebują w chwili obecnej serwera wirtualnego a
są posiadaczami własnej domeny adresowej uruchomiliśmy usługę „Poczta w domenie”. Usługa ta
umożliwia uruchomienie kont poczty elektronicznej neo.MAIL w posiadanej przez Państwa domenie
adresowej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w dowolnym momencie takie konta rozbudować
do pełnego serwera wirtualnego.
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Zestawienie parametrów kont poczty elektronicznej

Pojemność konta
Pojemność na strony WWW
WebMail (poczta przez WWW) także poprzez protokół SSL
Ochrona przed spamem oraz dodatkowe filtry użytkownika
Poczta we własnej domenie
Bezpieczne połączenie SSL z POP3/SMTP/IMAP
Ochrona antywirusowa i skanowanie przychodzącej poczty
Autoresponder
Możliwość przekierowania poczty na inne adresy
Opcja autentykacji SMTP (tzw. Antyoszust)
Bezpłatna domena adresowa z puli domen operatora
Poczta we własnej domenie
Utrzymanie primary i secondary DNS dla domen
Pełne zarządzanie kontem e-mail z poziomu przeglądarki
Dodatkowe aliasy email do konta
Obsługa języka skryptowego PHP
Wsparcie dla szyfrowanych skryptów PHP w technologii ionCube
Automatyczna kopia bezpieczeństwa serwera WWW
Automatyczna kopia bezpieczeństwa kont pocztowych
Roczny limit transferu danych dla WWW

neo.MAIL neo.MAIL+
1GB
1GB
20MB
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Ogólnopolski dostawca usług internetowych - System hostingowy NEO.pl – Informacja handlowa - infolinia: 0800 201-211
Ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Obowiązuje od: 2006-03-14, strona: 12. z 20

a
a
24GB

NEO.pl – internetowe rozwiazania dla biznesu

Miedzynarodowe certyfikaty SSL
W celu podniesienia bezpieczeństwa połączeń sieciowych stworzono protokół SSL (ang. Secure
Socket Layer), który pozwala na szyfrowanie danych przesyłanych przez sieć pomiędzy serwerem a
komputerem użytkownika. Protokół SSL jest uniwersalny i może być stosowany do szyfrowania
dowolnej usługi internetowej, nie tylko WWW. W NEO.pl używany jest nie tylko do zabezpieczenia połączenia z Panelem
Administracyjnym, ale także przy transmisji poczty elektronicznej czy płatnościach kartami kredytowymi.
Serwery wirtualne obsługiwane przez NEO.pl przystosowane są do realizacji połączeń szyfrowanych SSL także w Państwa
serwisach WWW. Do ich uaktywnienia niezbędne jest jednak posiadanie certyfikatu, który potwierdza autentyczność
właściciela danego serwisu i gwarantuje, iż przeglądany serwis jest faktycznie tym, za który się podaje.
Od 1999 roku NEO.pl współpracuje w tym zakresie z firmą Thawte Consulting, wystawiającą międzynarodowe certyfikaty
SSL akceptowane przez wszystkie stosowane obecnie przeglądarki. Jako polski partner Thawte, zajmujemy się
przygotowaniem, wnioskowaniem oraz całą obsługą procedury certyfikacyjnej w Państwa imieniu.
Certyfikaty SSL
Szybki certyfikat międzynarodowy „SSL-123” (40-, 56-, 128 bitów)
Abonament roczny
Abonament dwuletni
Certyfikat międzynarodowy „SSL Standard” (40-, 56-, 128 bitów)
Abonament roczny
Abonament dwuletni
Certyfikat międzynarodowy „Super Strong” (tylko 128 bitów)
Abonament roczny
Abonament dwuletni
Certyfikat międzynarodowy “Wildcard”
Abonament roczny
Abonament dwuletni
CodeSign
Abonament roczny

499 zł
849 zł
659 zł
1149 zł
1499 zł
2799 zł
2599 zł
4449 zł
699 zł

UWAGA: Funkcjonowanie międzynarodowych certyfikatów otrzymanych za pośrednictwem NEO.pl nie jest w żaden sposób
ograniczone do serwerów NEO.pl i mogą być one stosowane u każdego operatora, który oferuje obsługę protokołu SSL w
ramach serwera WWW. W takim przypadku wystarczy jedynie zamówić u nas sam certyfikat zaś konfigurację usługi zlecić
swojemu dostawcy usług internetowych.
Certyfikaty SSL – przedłużenie ważności certyfikatu
Szybki certyfikat międzynarodowy „SSL-123” (40-, 56-, 128 bitów)
Abonament roczny
499 zł
Abonament dwuletni
849 zł
Certyfikat międzynarodowy „SSL Standard” (40-, 56-, 128 bitów)
Abonament roczny
599 zł
Abonament dwuletni
999 zł
Certyfikat międzynarodowy „Super Strong” (tylko 128 bitów)
Abonament roczny
1299 zł
Abonament dwuletni
2399 zł
Certyfikat międzynarodowy “Wildcard”
Abonament roczny
2599 zł
Abonament dwuletni
4449 zł
CodeSign
Abonament roczny
549 zł
Opłaty za przedłużenie certyfikatu dotyczą tylko certyfikatów Thawte otrzymanych za pośrednictwem NEO.pl. W przypadku
innych certyfikatów prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
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Rejestracja domen adresowych
Swoim klientom NEO.pl oferuje rejestrację wybranych domeny adresowych w ponad 240. różnych
typach domenowych. Atrakcyjne ceny i błyskawiczna cena to zalety rejestracji domen adresowych
za pośrednictwem NEO.pl.

Wybrane typ domeny – pełna oferta domen na stronach www.neo.pl
Domeny administrowane przez NEO.pl
Nazwa.neo.pl
Nazwa.homepage.pl
Nazwa.rules.pl
Nazwa.netclub.pl
Nazwa.power.pl
Nazwa.amiga.pl
Domeny polskie
Nazwa.pl
Nazwa.com.pl
Nazwa.org.pl
Nazwa.net.pl
Nazwa.miasto.pl

99 zł / rok
74 zł / rok
74 zł / rok
74 zł / rok
39 zł / rok2

Domeny międzynarodowe
Nazwa.com
Nazwa.org
Nazwa.net
1.
2.

Bezpłatnie1
Bezpłatnie1
Bezpłatnie1
Bezpłatnie1
Bezpłatnie1
Bezpłatnie1

59 zł / rok
59 zł / rok
59 zł / rok

Domeny administrowane przez NEO.pl są bezpłatne jedynie dla klientów naszej sieci. Istnieje możliwość rejestracji
własnej poddomeny w domenie administrowanej przez NEO.pl także przez Klientów nie obsługiwanych przez naszą sieć.
W takim przypadku koszt netto rejestracji domeny wynosi 50 zł/rok.
Dla większości domen regionalnych. W przypadku niektórych domen, cena za rejestracje może być wyższa.

Pełna lista typów domen adresowych, wraz z aktualnymi cenami za rejestracje znajduję się na stronie

www.neo.pl
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Dodatkowe usługi administracyjne
Powyższa tabela określa cennik usług dodatkowych, wykonywanych przez personel techniczny sieci NEO.pl na życzenie
Klienta:

Niestandardowe usługa administracyjna
Domeny administrowane przez NEO.pl
Przeniesienie pojedynczej usługi do innego konta Klienta lub pomiędzy usługami
Zmiana identyfikatora konta Klienta
Zmiana identyfikatora konta e-mail
Zmiana typu aktywnej usługi na niższą
Kopie bezpieczeństwa oraz kopie archiwalne
Udostępnienie danych z kopii bezpieczeństwa pojedynczej bazy SQL za wybrany
dzień na życzenie Klienta oraz wysyłka via e-mail (maksymalnie 5MB)
Udostępnienie danych z kopii bezpieczeństwa pojedynczego serwera WWW za
wybrany dzień na życzenie Klienta oraz wysyłka via e-mail (maksymalnie 5MB)
Udostępnienie danych z kopii bezpieczeństwa samodzielnego konta e-mail za
wybrany dzień na życzenie Klienta oraz wysyłka via e-mail (maksymalnie 5MB)
Opłata za odzyskanie danych każdy kolejny wybrany dzień z kopii bezpieczeństwa
dla tej samej usługi (w jednym zleceniu)
Dopłata za przywrócenie stanu usługi na podstawie udostępnionej kopii
Dopłata za nagranie odtworzonych danych na płytę CD oraz wysyłka pocztą
(1 nośnik 700MB oraz opłata pocztowa wliczone)
Dopłata za nagranie odtworzonych danych na płytę DVD oraz wysyłka pocztą
(1 nośnik 4,7GB oraz opłata pocztowa wliczone
Każdy kolejny nośnik CD (700MB) lub DVD (4,7GB)
Sporządzanie kopii bieżacego stanu serwerów WWW
Przygotowanie i nagranie danych ("snapshot") z bieżącego stanu pojedynczego
serwera WWW na płytę CD oraz wysyłka pocztą (1 nośnik 700MB oraz opłata
pocztowa wliczone)
Przygotowanie i nagranie danych ("snapshot") z bieżącego stanu pojedynczego
serwera WWW na płytę DVD oraz wysyłka pocztą (1 nośnik 4,7GB oraz opłata
pocztowa wliczone)
Dopłata za każdy dodatkowy serwer (w jednym zleceniu)
Każdy kolejny nośnik CD (700MB) lub DVD (4,7GB)

1.

Bezpłatnie1
10 zł
10 zł
10 zł

25 zł
25 zł
25 zł
25 zł
20 zł
30 zł
40 zł
10 zł

40 zł

50 zł
25 zł
10 zł

Dotyczy tylko pierwszej zmiany. Koszt każdej kolejnej to 15 zł netto
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ionCube PHP Encoder – zabezpiecz swoje skrypty PHP
Skuteczna ochrona własności intelektualnej oraz zabezpieczenie własnych produktów przed nieautoryzowanym
wykorzystaniem to istotny element polityki każdego szanującego się twórcy oprogramowania. Problemy te
dotyczą także producentów systemów internetowych i intranetowych. W przypadku systemów tworzonych z
wykorzystaniem popularnego języka skryptowego PHP, problem jest jeszcze poważniejszy - całe oprogramowanie
udostępnianie jest przecież klientowi w otwartej postaci źródłowej, przez co każda osoba mająca dostęp do Państwa
skryptów, może je przejrzeć, skopiować i użyć w całości lub fragmencie w innym serwisie czy na innym serwerze, bez
wnoszenia

dodatkowych

opłat.

Otwarte

źródła

to

także

potencjalna

możliwość

wprowadzania

dowolnych,

nieautoryzowanych zmian. Wyliczenie, jak duże i wymierne finansowe straty poniosą Państwo z tego tytułu pozostawimy już
Wam. Oferowany pakiet ionCube PHP Encoder zapewnia najwyższą i co najważniejsze skuteczną ochronę Państwa
serwisów...
Oferowany przez NEO.pl ionCube PHP Encoder kompiluje przetwarzane skrypty do
postaci binarnej, zrozumiałej dla interpretera PHP a następnie tak powstałe dane binarne
koduje. Tak przygotowany skrypt jest całkowicie nieczytelny dla człowieka, a dodatkowo, z
racji stosowanej kompilacji, nie zawiera w sobie żadnej pierwotnej wersji źródłowej. Jako
że pliki PHP są przez enkoder wstępnie kompilowane, stosowanie skryptów w takiej postaci
może również przynieść wzrost wydajności całej aplikacji! Poniżej przedstawiamy zakres
funkcjonalny oraz parametry techniczne oferowanego enkodera:
• szyfrowanie skryptów PHP dla PHP v4 oraz PHP v5
• określanie daty ważności skryptów,
• możliwość przypisania skryptów do konkretnego adresu IP lub klasy adresowej,
• możliwość przypisania skryptów do konkretnej domeny lub domen,
• możliwość szyfrowania dowolnych plików (np. szablonów HTML, plików konfiguracyjnych etc), z możliwością ich
odczytu bezpośrednio z PHP poprzez funkcje API modułu ładującego,
• możliwość przypisania skryptów do komputera z konkretna karta sieciowa (adres MAC) (tylko w wersji Cerberus),
• opcja dodawania tekstowych nagłówków do szyfrowanych plików (np. informacje o prawach autorskich),
• opcja dodawania własnych komunikatów (np. polskich) wyświetlanych podczas zdarzeń typu próba uruchomienia
skryptu na innym komputerze niż przewidziano, przeterminowanie skryptu etc.,
• przetwarzanie pojedynczych plików oraz całych projektów,
• opcja wymuszenia obsługi wyłącznie skryptów zabezpieczonych (uniemożliwia nieautoryzowaną podmianę
poszczególnych skryptów,
• możliwość kompilowania całych katalogów, z opcja pomijania lub włączania konkretnych plików zależnie od
podanego wzorca nazw (np. *.php3),
• pomijanie plików i katalogów projektowych (i.e. RCS, CVS, *~),
• przetwarzanie pojedynczych plików oraz całych projektów,
• obsługa asp_open_tags (<% %>),
• wysoka wydajność oraz szybkość pracy - trzy tryby kodowania: normalny, szybki (x2) oraz najszybszy (x4),
• darmowy moduł ładujący dla popularnych platform (Linux, BSD, Windows, Solaris).

www.phpencoder.pl
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UWAGA Podana liczba licencji dotyczy jedynie licencji na wykorzystanie samego encodera (programu zabezpieczającego)
na wielu komputerach. Licencje nie dotyczą jednak ani modułu ładującego czy zabezpieczonych skryptów, które nie
wymagają zakupu żadnych dodatkowych licencji przy ich stosowaniu i dalszej dystrybucji.
IonCube PHP Encoder – zabezpiecz swoje skrypty PHP
Funkcjonalność
Liczba licencji na stanowiska robocze
Kodowanie i szyfrowanie skryptów PHP
Rozpowszechnianie skryptów bez wymogu dodatkowych licencji
Pakiet darmowych aktualizacji
Wsparcie techniczne
Dodatkowe systemy zabezpieczania skryptów
Ograniczenie czasowe
Ograniczenie do IP lub klasy (klas) adresowych
Mechanizm własnych licencji
Ograniczenie do MAC adresu karty sieciowej serwera
Bezpłatny moduł ładujący (zend_extension)
Linux
FreeBSD/NetBSD
Windows
MacOS X
Solaris

IonCube package Foundry 3
Funkcjonalność
Tworzenie instalatorów dla PHP/ASP
Obsługa serwisów WWW używających SSL (HTTPS)
Instalatory mogą być tworzone w wielu językach
Obsługa tłumaczeń plików README, licencji i innych
Możliwość tworzenia instalatorów Windows pod Linuxem lub Windows
Automatyczna instalacja modułu ładującego ionCube jeśli potrzebny
Ujednolicony sposób instalacji na zdalnych oraz lokalnych komputerach
Tworzenie instalatorów z wygodnym i przejrzystym interfejsem (GUI)
Obsługa własnych grafik w instaltorze (logo firmy, logo produktu)
Możliwość wywołania dowolnego zdalnego skryptu po instalacji
Wydajna instalacja poprzez FTP
Obsługa FTP w trybie aktywnym lub pasywnym
IPF dostępny dla systemów
Windows
Linux
Wynikowe instalatory dla systemów
Windows

Entry

Enchanced

Cerberus

1
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a
a
a

1
a
a
a
a

1
a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
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a
a
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a
a
a

Aktualny cennik produktów ionCube na stronie phpencoder.pl
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WebDesign – internetowa wizytówka
Serwis WWW jest głównym filarem każdego niemal przedsięwzięcia na polu e-biznesu. Łącząc w sobie elementy
informacyjne ze stricte marketingowymi, stanowi jednocześnie wizytówkę firmy jak i jej medialną reklamę oraz, w wielu
przypadkach, także internetową platformę sprzedaży. I tak jak źle zrealizowana reklama w mediach tradycyjnych godzi w
interesy i wizerunek firmy, tak źle zaprojektowany i zrealizowany serwis WWW stanowi skuteczną anty reklamę jego
właściciela!
Sztuka tworzenia serwisów internetowych to więcej niż poprawne zestawianie kolorowych
obrazków. Serwis WWW musi być nie tylko estetyczny i ciekawy wizualnie, ale przede
wszystkim funkcjonalny. Dopiero połączenie prostoty nawigacji, intuicyjnej struktury oraz
łatwości korzystania z właściwą zawartością merytoryczną oraz estetyczną i funkcjonalną
formą plastyczną oraz poprawną technicznie implementacją daje pożądany przez Klienta
efekt.
Staramy się aby każdy projektowany przez nas serwis był jak najlepiej dopasowywany do indywidualnych potrzeb każdego
Klienta. Korzystając z najnowszych technologii pamiętamy jednak o tym, że treść przekazu jest równie ważna jak jego
forma. Każdy wykonany przez nas serwis nacechowany jest indywidualizmem, który jednakże nie ujmuje jego
funkcjonalności. Bardzo dużą wagę przykładamy również do technicznej poprawności wykonywanych przez nas stron,
zachowując zgodność zarówno z obowiązującymi normami i standardami internetowymi jak i z stosowanymi przeglądarkami
stron WWW.
Przykładowe serwisy internetowe zrealizowane przez NEO.pl znajdą Państwo na naszych stronach internetowych
www.NEO.pl

Jako jedyni dajemy Panstwu roczna gwarancje
na realizowane przez nas serwisy internetowe!

Każdy serwis WWW jest inny, dlatego też koszt każdej realizacji ustalany jest indywidualnie, zależnie od wymagań Klienta
oraz czasochłonności i stopnia skomplikowania ich realizacji. Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem nam realizacji
serwisu WWW, prosimy o kontakt, w celu umówienia spotkania z konsultantem NEO.pl.
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Dział Obsługi Klienta
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie tej usługi na które niniejszy dokument nie zawiera odpowiedzi, prosimy o kontakt z
Działem Obsługi Klienta sieci NEO.pl,

Adres do korespondencji
Adres do korespondencji
Adres: System hostingowy NEO.pl
P.O. Box 19
70-137 Szczecin

Kontakt bezposredni
Adres siedziby
Adres: System hostingowy NEO.pl
ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40
70-100 Szczecin
BOK – informacja handlowa, pomoc techniczna
Telefon: +48 (0)91 4223767, 4244222 lub 4244220
Faks: +48 (0)91 4244221
Infolinia: 0800 201211 (dni robocze, w godz. 9:00 - 17:00)
e-mail: info@neo.pl
Gadu-Gadu: 1411356 lub 1385661
Dealerzy – umowy, rozliczenia
Telefon: (0-prefiks-91) 4244222
Faks: (0-prefiks-91) 4244221
e-mail: info@neo.pl
Księgowość – płatności, stany kont
Telefon: (0-prefiks-91) 4244222
Faks: (0-prefiks-91) 4244221
e-mail: info@neo.pl

Kontakt z telefonów komórkowych
Połączenia z telefonów komórkowych
Idea: 501 40-12-11
Plus: 609 40-12-11
Era: 604 40-12-11

Ogólnopolski dostawca usług internetowych - System hostingowy NEO.pl – Informacja handlowa - infolinia: 0800 201-211
Ceny netto. Cennik nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Obowiązuje od: 2006-03-14, strona: 19. z 20

NEO.pl – internetowe rozwiazania dla biznesu

neo.pl
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
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