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VIRTUALNIH STREŽNIKOV

ŠE NISTE UPORABNIK ARNESOVEGA
SPLETNEGA GOSTOVANJA?
www.arnes.si/gvs/
E: helpdesk@arnes.si
T: (01) 479 88 00

DINAMIČNIH SPLETNIH STRANI

(PHP/MYSQL) IN APLIKACIJ (JOOMLA, MOODLE …)
Izberite gostovanje, ki ga uporablja že več sto organizacij:
• brezplačno za organizacije in društva, ki so upravičena
do storitev Arnesa;
• za dobro spletno stran ali aplikacijo ne potrebujete
sistemskega znanja, saj ponujamo rešitve, ki so primerne
za vsakogar;
• napredni uporabniki lahko pridobite dostop do strežnika
z vsemi uporabniškimi pravicami.
•
•
•
•
•
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Arnesovo spletno gostovanje vam nudi:
hitre, zanesljive in varne strežnike;
veliko diskovnega prostora;
neomejen prenos podatkov;
brezplačno registracijo do dveh .si domen;
nadzor strežnikov.
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GLEDE NA VAŠE ŽELJE IN ZNANJE LAHKO IZBIRATE MED RAZLIČNIMI PAKETI:
POLNI
Do dobre spletne strani brez posebnega
sistemskega znanja
Paket »Polni« vsebuje že nameščeni sistem za upravljanje
z vsebinami Joomla (CMS) in spletno učno okolje Moodle
(LMS). Ta paket je namenjen predvsem nezahtevnim
uporabnikom, ki želijo sodobno spletno stran ali spletno
učilnico. Posebno sistemsko znanje ni potrebno, saj Arnes
za vas vzdržuje tako strežnik kot aplikacije.
ASISTENCA
Obvladate aplikacije,
vendar nimate časa
za vzdrževanje sistema
Paket »Asistenca« vam zagotavlja
gostovanje spletnih aplikacij, kot
so sistemi za upravljanje z
vsebinami, spletne učilnice,
forumi, skratka vse tipične
spletne aplikacije, ki temeljijo na
tehnologiji PHP/MySQL. Paket
je namenjen uporabnikom
z večjimi zahtevami in določenim
tehničnim predznanjem, saj bodo
spletne aplikacije popolnoma
v vašem upravljanju, Arnes pa
vam bo vzdrževal strežnik.
SAMOSTOJNI
Vaš Linux strežnik na Arnesu
Paket »Samostojni« vam omogoča gostovanje na pravem
virtualnem strežniku, saj prejmete dostop do strežnika
z vsemi uporabniškimi pravicami. Nameščate lahko lastne
aplikacije in programske module ter si prikrojite sistem.
Paket je namenjen najzahtevnejšim uporabnikom, saj vam
omogoča samostojno upravljanje.
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