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Reklama: Weboví vývojáři nebo webdesigneři mají nyní jedinečnou příležitost získat virtuální
dedikovaný server hosting od ACTIVE 24 s 38% slevou, jen za 499 Kč měsíčně.

Co je to Virtuální dedikovaný server
Služba Virtuálního dedikovaného serveru (VDS) od společnosti ACTIVE 24 naplno využívá
schopností nejnovějšího operačního systému Windows Server 2008 snadno provozovat na
jednom fyzickém serveru více virtuálních strojů. Je to ideální služba pro ty, kteří potřebují
provozovat vlastní server s rychlou internetovou konektivitou do českého i zahraničního
internetu a přitom nechtějí investovat peníze do hardware a zdlouhavé instalace, konfigurace a
správy serveru. Služba VDS pro webové vývojáře nabízí virtuální server vybavený 800 MHz
procesorem, 512 MB RAM a 30 GB místem na disku.To vše za pouhých 499 Kč bez DPH
měsíčně, což je o 38% méně než standardní cena služby Business 30, ze které tato nabídka
vychází. V rámci tohoto tarifu je k dispozici neomezený přenos dat do českého internetu (NIXu)
a 100 GB dat měsíčně pro přenosy do zahraničí. Prostor pro databáze je 1,25 GB a v ceně je
také 3,75 GB prostoru pro e-maily. Server standardně disponuje podporou pro technologie PHP
5, ASP, ASPX, .NET od verze 1.1 a AJAX.

Starejte se o svůj business, ostatní zařídí ACTIVE 24
Hlavní výhodou VDS od společnosti ACTIVE 24 pro webové vývojáře je fakt, že veškerá správa
serveru po softwarové i hardwarové stránce je plně přenesena na společnost ACTIVE 24. Vy
tak nemusíte nic kupovat, nic instalovat ani nic spravovat, stejně tak vás nemusí zajímat
instalace nejnovějších patchů a aktualizací. Můžete se tak tedy plně soustředit na vývoj a prodej
vlastních webových aplikacích. Kromě toho vám ACTIVE 24 v rámci SLA garantuje jasně
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definované parametry dostupnosti služby, která je minimálně 99,93%. Naprostou samozřejmostí
je také bezplatná nonstop technická podpora od certifikovaných profesionálů.

Server, na kterém je služba VDS provozována, je fyzicky umístěn v moderním hostingovém
centru společnosti Sitel s 1 Gbit/s konektivitou do českého (NIX uzel IV) a zahraničního
(Interoute) internetu a přímou 100 Mbit/s konektivitou do slovenského internetu (SIX). Zajištěny
jsou také záložní trasy 1 Gbit/s do českého (NIX uzel II prostřednictvím GTS Novera) a 100
Mbit/s do zahraničního (Master Internet) internetu. Na VDS se tak můžete spolehnout i
v případě, že na něm budete přímo provozovat služby pro vaše zákazníky. Pro tyto účely je
také dobré zmínit, že v rámci měsíčního paušálu je zahrnutý provoz až 5 různých domén s 5
databázemi MySQL nebo MSSQL.

V rozjezdu vám pomůže i Microsoft WebsiteSpark
Weboví vývojáři, respektive společnosti, které mají nejvýše deset zaměstnanců, mohou využít
také jedinečné nabídky účasti v programu Microsoft WebsiteSpark. Tento program nabízí
webovým vývojářům možnost získat za nulové vstupní náklady a po dobu až 3 let přístup ke
všem potřebným vývojářským a grafickým nástrojům, službám a technické podpoře společnosti
Microsoft v ceně řádově desítek tisíc korun. Za účast v programu WebsiteSpark přitom platí
účastník jen jednorázový poplatek ve výši ekvivalentu 100 USD, a to až při ukončení členství
v programu. Jedinou podmínkou vstupu je přitom představení první aplikace založené na
platformě Microsoftu během prvních 6 měsíců účasti v programu. Bližší podrobnosti lze nalézt
na www.websitespark.cz. Rozjezd vašeho podnikání v oblasti vývoje webových aplikací a
webdesignu vás díky nabídce ACTIVE 24 a Microsoftu vyjde jen na 499 Kč měsíčně a
jednorázový poplatek 100 USD.

Soutěž o tablet

Akce je rovněž spojena se soutěží. Kdo si objedná server v období březen – květen, bude
zařazen do slosování o tablet Wacom Bamboo Pen & Touch, pomůcku, kterou ocení každý, kdo
profesionálně pracuje s počítačem.

Více informací o speciální cenové nabídce na Virtuální Dedikovaný Server pro webové vývojáře
naleznete na: http://websitespark.ACTIVE24.cz .
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