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Adattárhely csomagok
Sokszor elıfordult már Önnel, hogy fotókat, nagymérető adatfájlokat szeretett volna ismerıseivel megosztani?
Nem tudta e-mailben az összes anyagot egyszerre átküldeni? Esetleg a levelezı szolgáltatója nem enged nagymérető fájlokat küldeni? Aztán feladta...vagy maradt a CD-re,
DVD-re való kíírás, személyes átvétel, futárszolgáltat, stb.
Ezek mind idı és pénzigényes módok, hogy nagyobb mérető - vagy nagyszámú fáljból álló - állományokat eljuttassunk ügyfeleinkhez, parnereinknek, vagy akár a családi
fotóalbumot családtagjainknak.
Ügyfeleivel, partnereivel nagymérető dokumentumokat, grafikai anyagokat szeretne folyamatosan megosztani, cserélgetni?
Vagy csak szeretné legfontosabb céges adatait egy földrajzilag távol lévı biztonságos szerveren tudni?
Esetleg több számítógéprıl dolgozik (laptop, munkahely, otthon), és gondba van, hogy dokumentumok, fontos anayagok sokszor az éppen távol lévı gépen vannak?
Nem bízik az e-mail adatbiztonságában?

Ezek az fxFTP csomagokkal többé nem problémák!
fxFTP Mini

fxFTP Basic

8 GB tárhely

10 GB tárhely

Max. 3 GB adatforgalom /hó

Korlátlan adatforgalom

1 db. FTP felhasználó

5 db. FTP al-felhasználó

FTP adminisztrátor

FTP adminisztrátor

FTP Admin felület

FTP Admin felület

5 400 Ft /fél év

10 200 Ft /fél év

Kedvezményes ár:
9 800 Ft /év

Kedvezményes ár:
18 700 Ft /év

fxFTP Mini
Belépı tárhely, azoknak, akik céges adatait,
otthoni dokumentumait szeretnék biztonságban
tudni, hogy esetleges géphiba, lopás, stb.
esetén se keljen mindent pótolni. FTP-n
keresztül bárhonnan hozzáférhetı, akár több
munkatárs, több helyszínrıl is tud adatot
cserélni, menteni.

fxFTP Basic
Több al-felhasználó révén már Ön döntheti el,
hogy kinek milyen jogokat ad az adatok
megtekintéséhez. Az FTP adminisztrátor
segítségével Ön mindenbe belelát, ellenırizheti
al-felhasználói tevékenységét. Célszerő
megoldáas a nagy adatfájlokat köldı,
cserélgetı partnereivel való rugalmas
együttmőködéshez.

fxFTP Mega

fxFTP Giga

20 GB tárhely

30 GB tárhely

Korlátlan adatforgalom

Korlátlan adatforgalom

10 db. FTP al-felhasználó

20 db. FTP al-felhasználó

FTP adminisztrátor

FTP adminisztrátor

FTP Admin felület

FTP Admin felület

17 400 Ft /fél év

23 400 Ft /fél év

Kedvezményes ár:

Kedvezményes ár:

31 900 Ft /év

42 900 Ft /év

Az árak áfa nélkül értendıek

fxFTP Mega, Giga
Magas igényeket kielégítı tárhely, amit akár negymérető fotók, grafikai annyagok cserélgetésére
ajánlunk. Célszerő mindazon cégeknek, akik grafikai stúdiót, nyomdát üzemeltetnek, reklámanyag
szerkesztést, készítést végeznek. A több al-felhasználónak köszönhetıen állandó ügyfeleinek,
partnereinek akár saját al-felhasználót is adhat.
Amennyiben a fenti csomagoktól eltérı szolgáltatási összeállítás, vagy kiemelt mérető tárhely, esetleg több felhasználós változat érdekli, kérjük keressen minket elérhetıséginken
egyedi üzemeltetési ajánlatunkért.

Fogalmak
Tárhely
A szerverre feltölthetı adat mennyisége.
Adatforgalom
Havonta a tárhelyrıl letöltött és a tárhelyre feltöltött adatok mennyisége.
FTP al-felhasználó
Az egyes FTP hozzáféréseket külön meg lehet határozni. Minden al-felhasználó kap egy saját felhasználónevet, jelszót, melyel csak a saját felhasználói könyvtárába tud belépni, oda
adatokat feltölteni, onnan adatokat letölteni. Az adminisztrátor saját felhasználónevével, jeszavával minden al-felhasználó adat könyvtárát látja.
Adminisztrátor
Minden al-felhasználó, valamint adminisztrátori könyvtárban teljes joggal rendelkezik (láthatja, másolhat, törölhet adatokat). A teljes csomag adminisztrációját csak az adminisztrátor
végezheti. Létrehozhat az al-felhasználóknak új jelszót, módosíthatja a beállításokat.
FTP Admin felület
Az adminisztrátor tudja konfigurálni ezen felületen saját és az al-felhasználók hozzáférését, jelszavait.

