Verkkoliiketoiminnan palvelut

Konttorilaite / tietokehitys.fi
Myyntipalvelu (03) 260 9600 / myynti@konttorilaite.com
Y-tunnus 2206142-9. Yrityksemme on tilaajavastuulain mukainen Luotettava Kumppani.

Verkkohotellipalvelut
Verkkohotellista käytetään myös nimityksiä web-hotelli tai tai hosting. Käytännössä verkkohotellilla
tarkoitetaan vuokrattua palvelintilaa, jolle voidaan julkaista kotisivuja ja käyttää erilaisia websovelluksia. Verkkohotellipalvelu sisältää myös sähköpostilaatikoita sekä erilaisia lisäpalveluja.
Starter
Starter soveltuu peruskäyttöön. Webhotelleja voidaan myös päivittää helposti ja nopeasti, joten aloittelevalle yritykselle
Starter tarjoaa loistavan alustan ensimmäiselle kotisivulle. Starter on siis hyvä aloituspaketti verkkosivujen alustaksi jota
voidaan kasvattaa tarpeen tullen.

Medium
Medium sisältää MySQL-tuen ja soveltuu esimerkiksi verkkokauppasovelluksen tai julkaisujärjestelmän alustaksi. Mediumiin on mahdollista asentaa tietokantaa käyttäviä websovelluksia, kuten Joomla tai Wordpress. Mediumin ominaisuudet sopivat kevyehköön tietokantakäyttöön ja hieman vaativampaan peruskäyttöön.

Premium
Premium on tarkoitettu raskaampaan tietokantakäyttöön tai sivustoille, joilla on runsaasti vierailijoita ja paljon levytilantarvetta. Premium mahdollistaa jopa sata sähköpostikäyttäjää.

Premium Plus
Premium Plus poikkeuksellisen suuria resursseja vaativaan käyttöön! Premium Plus sopii järeään webhotellikäyttöön.
Premium Plus mahdollistaa jopa tuhannen sähköpostikäyttäjän sähköpostitilien käytön ja hallinnan, sekä www-sivujen
suurtenkin vierailijamäärien ruuhkattoman toiminnan.

Sopimusaika Starter

Medium

Premium

Premium Plus

3 kk
6 kk

13,00 €/kk (39 €)
11,50 €/kk (69 €)

23,00 €/kk (69 €)
19,00 €/kk (114 €)

34,00 €/kk (102 €)
29,00 €/kk (174 €)

56,00 €/kk (168 €)
48,50 €/kk (291 €)

12 kk
36 kk

9,50 €/kk (114 €)
6,33 €/kk (227,88 €)

15,00 €/kk (180 €)
10,00 €/kk (360 €)

25,00 €/kk (300 €)
16,67 €/kk (600,12 €)

41,50 €/kk (498 €)
27,67 €/kk (996,12 €)

60 kk

5,70 €/kk (342 €)

9,00 €/kk (540 €)

15,00 €/kk (900 €)

24,90 €/kk (1494 €)

Kuukausimaksu ja suluissa sopimuskauden kokonaishinta. Hinnat alv 0 %.
Webhotellipalveluun sisältyvän kuukausittaisen tietoliikkennemäärän ylittävästä tietoliikenteen käytöstä laskutetaan 5 € / Gt.

Perusominaisuudet

Starter

Medium

Premium

Premium Plus

Levytila
Postilaatikot
MySQL-tietokannat
Liikennemäärä / kk

400Mt
3kpl
20Gt

1000Mt
12kpl
10kpl
40Gt

3000Mt
100kpl
15kpl
80Gt

8000Mt
1000kpl
20kpl
160Gt

Webhotelleihin ja sähköpostilaatikoihin on saatavilla lisäsähköpostilaatikoita 12 € / 12 kk / laatikko
sekä lisätilaa 200 Mt 32 €/vuosi, 500 Mt 48 €/vuosi tai 1000 Mt 80 €/vuosi.
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Lisäominaisuudet

Starter

Medium

Premium

Premium Plus

1kpl

10kpl

20kpl

50kpl

Lisäpalvelu

Lisäpalvelu

Lisäpalvelu

Lisäpalvelu

PHP 5.3.3
Apache 2.2
mod_rewrite
Postituslistat
Roskapostin suodatus
IMAP / POP -sähköposti
Webmail 1
Sähköpostin edelleenlähetys
Automaattivastaaja
NMS formmail
Kävijäseuranta
Hakemistojen salasanasuojaus
FTP / SFTP / SSH
SSL-suojaus
SSI
Cron manager 2
Itseasenettavat web-sovellukset Varmuuskopiointi
Kerran vuorokaudessa Kerran vuorokaudessa Kerran vuorokaudessa Kerran vuorokaudessa
Sitebuilder kotisivukone
Lisäpalvelu
Lisäpalvelu
Lisäpalvelu
Maksuton asiakaspalvelu
1
2

Webmail, eli sähköposti selaimessa
Cron manager on sovellus ajastetuille toiminnoille

SSL-sertifikaatit yrityksille
SSL-sertifikaatilla salataan käyttäjän nettiselaimen ja palvelimen välinen tietoliikenne. Salauksen ansiosta
kukaan ulkopuolinen ei pysty lukemaan tai muokkaamaan tietoja.
SSL-Sertifikaatti
RapidSSL
GeoTrust QuickSSL
Comodo Essential Wildcard
GeoTrust True BusinessID with EV
Thawte SSL Web Server Certificate with EV

1 vuosi
49 €
138 €
159 €
298 €
1199 €

2 vuotta
95 €
248 €
318 €
596 €
1999 €

Hinnat alv 0 %. Lisätietoja verkkosivuiltamme ja palveluntarjoajilta.
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3 vuotta
140 €
372 €
477 €
-

4 vuotta
185 €
496 €
636 €
-

Domainien eli verkko-osoitteiden rekisteröinti
.com, .net, .org, .info, .mobi, .tv, .nu, .cc, .ws, .la ja .biz -verkkotunnukset
Näitä kansainvälisiä domaineja voit rekisteröidä vapaasti, varmista kuitenkin ettet loukkaa kenenkään toiminimi, tavaramerkki, tms. oikeutta. Rekisteröi verkko-osoitteesi heti, sillä huomenna se voi olla myöhäistä! Ota
domain käyttöön heti tai jätä se domainparkkiin odottamaan myöhempää käyttöönottoa.
Hinnoittelumme on selkeä: Hintamme sisältää rekisteröintimaksun lisäksi nimi- ja lisäpalvelut eli URL-, FRAME-, A-, CNAME-, MX-hallinta sekä alidomainit. Domainhallinnasta voit muuttaa asetuksia ja ohjauksia reaaliaikaisesti, muutokset ovat maksuttomia.
Pro-verkkotunnuksia voivat rekisteröidä kaikkien alojen ammattilaiset. Tilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa
hakijan toimiala.
.com / .net / .org / .info / .biz

33.00 €

.tv

59.00 €

.cc / .nu / .ws / .mobi

49.00 €

.la

69.00 €

.eu *

13.00 €

.pro *

49.00 €

Rekisteröintiveloitus / vuosi. Hinnat alv 0 %.
* .eu- ja .pro-verkkotunnukset edellyttävät erillisen nimipalvelun, katso hinnat ao. taulukosta
Nimipalvelumaksu sisältyy verkkohotellipalvelun hintaan (1 / verkkohotellipalvelu).

fi-verkkotunnus
Fi-verkkotunnuksia (domain-nimiä) myöntää hakemuksesta Viestintävirasto. Fi-verkkotunnus myönnetään
määräajaksi, jonka jälkeen verkkotunnuksen rekisteröinti tulee uusia. Uusiminen tapahtuu automaattisesti,
mikäli et ole irtisanonut palvelua yhtä kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä.
Nimipalvelu sisältyy webhotellipalvelun hintaan, eli kun tilaat kauttamme webhotellin, saat nimipalvelun mukaan lisäveloituksetta. Fi-verkkotunnuksen rekisteröintimaksun veloittaa Viestintävirasto. Rekisteröintimaksu
maksetaan rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröinnin uudistuksen hoitaa asiakas itse Viestintävirastoon.

1 vuosi
2 vuotta

verkkotunnusmaksu
12,00 €
33,00 €

nimipalvelumaksu *
49,00 €
98,00 €

3 vuotta

50,00 €

147,00 €

Hinnat alv 0 %. Nimipalvelumaksu sisältyy verkkohotellipalvelun hintaan (1 / verkkohotellipalvelu). Verkkotunnus on mahdollista varata
enintään 3 vuodeksi ensimmäisellä kerralla, tämän jälkeen rekisteröinti on voimassa yhdenvuoden kerrallaan.

Huomioithan, että verkkotunnusmaksut ovat arvonlisäverottomia palveluita.
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Yrityssähköposti ja kattava tietoturva
Yrityssähköposti on PK-yrityksille suunniteltu Avaimet käteen –sähköpostiratkaisu,
jossa kaikki sähköisen viestinnän ratkaisut ovat samassa paketissa.
Sähköpostia voidaan lukea sähköpostiohjelmalla joita ovat esimerkiksi Outlook, Windows Live Mail tai Mozilla Thunderbird. Viestinen lukemiseen sähköpostiohjelmalla voidaan käyttää joko IMAP- tai POP3 protokollaa. IMAP-protokollaa suositellaan jos samaa sähköpostilaatikkoa luetaan usealla eri laitteella, esimerkiksi tietokoneella ja matkapuhelimella. Tällöin viestien kopiot jäävät palvelimelle ja tämä mahdollistaa
saman viestin lukemisen eri laitteista. Tästä syystä IMAP-protokollaa käytettäessä vaaditaan enemmän levytilaa palvelimelta.
Kaikkiin sähköpostipalveluihin sisältyy myös webmail-sovellus jolla sähköposteja voi lukea ja lähettää wwwselaimella ilman erikseen asennettavia ohjelmia.
Yrityssähköpostipalvelu on varustettu erittäin korkeatasoisella F-Secure Protection Service –
tietoturvapalvelulla. Se antaa kattavan puolustuksen nykyisiä ja uusia sähköpostiuhkia vastaan. Tinkimätön
tietoturva suojaa yrityksen luottamukselliset tiedot.
Sähköpostien salauspalvelu / Email Encryption
Salaa sähköpostiviestit perustuen oman organisaatiosi käytäntöön. Tarjoamme luokkansa parasta salauspalvelua eli sähköpostien turvaa vaativaan käyttöön.
Sopimusaika

Yritysposti Starter

Yritysposti Medium

Yritysposti Premium

12 kk

3,85 € / ltk

3,70 € / ltk

3,50 € / ltk

(19,25 € / kk)

(37,00 € / kk)

(87,50 € / kk)

5 kpl
5 Gt

10 kpl
10 Gt

25 kpl
25 Gt

0,87 € / ltk

0,87 € / ltk

0,79 € / ltk

Ominaisuudet
Sähköpostilaatikot
Levytila
Webmail
Roskapostin suodatus
Kattava tietoturva
Automaattivastaaja
Viestien edelleenlähetys
Email Encryption

Laskutus vuosittain tai sopimuksen mukaan. Hinnat alv 0 %.
Webhotelli- tai sähköpostipalveluun sisältyvän levytilan ylittävästä levytilan käytöstä laskutetaan 1 € / päivä / alkava 100 Mt.

Oppilaitoslisenssit
Pyydä tarjous myös koulutuksellisien organisaatioiden lisensseistä!
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Younited for Business -pilvitallennuspalvelu
"Luottamus on tärkeintä. Emme halua luonnostemme päätyvän vääriin käsiin."
Jukka Nieminen, UnMonDay
Kaikki tiedostot käytettävissä kaikkina aikoina
Asiakirjojen vaivaton käyttö on ketterän yritystoiminnan edellytys. Suojatun younited for Business -pilven
kautta tiedostosi ovat mukana kaikkialla mutta eivät missä sattuu. Voit käsitellä asiakirjoja paikasta riippumatta ja käyttää tietoja aina tarpeen mukaan.
Pelkkä sähköposti ei riitä yhteistyöhön
Sähköposti on mainio viestintäväline, mutta huomattavasti heikompi ratkaisu yhteistyöhön. Ryhmätilojen
avulla kaikki työryhmään kuuluvat saavat käyttöönsä jokaisen tiedoston uusimmat versiot ja voivat myötävaikuttaa yhteisiin projekteihin.
Tiedot eivät huku koskaan
Laitteita tulee ja menee, mutta tiedot pysyvät aina varmuuskopioituina. Voit jopa palata ajassa takaisin versionhallinnalla. Ja tietosi pysyvät vain sinun nähtävissäsi riippumatta siitä, mitä laitteellesi tapahtuu.
Jokaisella on tärkeitä salaisuuksia
Younited for Business -pilvi on tarkoitettu tietojen jakamiseen kollegojen ja kumppaneiden kanssa. Ei datankeräyskeskusten kanssa. F-Secure tietää, että tietosuoja ja tietoturva ovat liiketoimintasi peruskiviä. Me todellakin varmistamme, ettei takaportteja ole.
F-Securen palvelimet, eli sinun tietosi, sijaitsevat Suomessa.
Nautit myös käyttäjäkohtaisesta laskutuksesta, ei piilokuluja!

Starter

Medium

Premium

10 100 500
GT

GT

GT

2 €/kk
20 €/v

11 €/kk
110 €/v

28 €/kk
280 €/v
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Tilaus
Tämän palveluhinnaston tuotteiden ja palveluiden tilaukset tehdään henkilökohtaisesti Konttorilaitteen asiaansa vihkiytyneen ammattimyyjän kanssa. Tilaaja voi olla varma siitä, että tilauksen käsittelee koulutettu
henkilö.

Toimitus
Tilaus toimitetaan niin nopeasti kuin on sovittu. Tilauksenkäsittelyn hoitaa oma yhteyshenkilösi alusta loppuun saakka, usein myös fyysiseen asennukseen asti. Näin varmistamme sen, että jokainen tiedonrippunen
tilaus/toimitus-ketjussa säilyy koskemattomana.

Laskutus
Laskutus alkaa vasta kun tilaus on toimitettu. Laskutusjaksot ja sopimusaika määritellään tilauksen yhteydessä. Kaikki tämän kuvaston palvelut voidaan veloittaa samassa kausilaskutuksessa, mikä säästää taloushallinnon kulujanne.
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www.tietokehitys.fi

Tietokehitys on verkkoliiketoiminnan ja tietoturvallisten pilvipalveluiden tuottaja.
Se on osa vuonna 1961 perustettu Konttorilaitetta, joka on
tieto- ja tulostustekniikan alojen merkittävä toimittaja.
Palveluumme luottavat tuhannet asiakkaat kaikkialla Suomessa.
Tervetuloa paremman Asiakaspalvelun luokkaan!

Konttorilaite / tietokehitys.fi
Myyntipalvelu (03) 260 9600 / myynti@konttorilaite.com
Y-tunnus 2206142-9. Yrityksemme on tilaajavastuulain mukainen Luotettava Kumppani.

