Serviços de Alojamento Web SSD / Domínios - Navega Bem

Pacotes de Alojamento para todas as necessidades.
Necessita de um pacote à medida? Contacte-nos!

Web Starter

Web Business

Enterprise

Domínios

Espaço de disco: 500MB
Tráfego Ilimitado
Domínios permitidos: 1
Mensalidade: 3€*
Anuidade: 36€*

Espaço de disco: 1000MB
Tráfego Ilimitado
Domínios permitidos: 2
Mensalidade: 5€*
Anuidade: 60€*

Espaço de disco: 2000MB
Tráfego Ilimitado
Domínios permitidos: 2
Mensalidade: 7€*
Anuidade: 84€*

.com, .net, .org
13€ + IVA (anual).
.pt, .com.pt
15€ + IVA (anual).

*preços sem IVA, acresce setup fee de 20€ (na abertura da conta) + IVA, aos preços acima apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Principais vantagens do nosso serviço de Alojamento Web.
Tecnologia SSD
Todos os nossos serviços de alojamento são fornecidos com
tecnologia SSD, 10x mais rápido que o alojamento normal.
Cópias de Segurança diárias
São feitas cópias de segurança diariamente, qualquer informação que seja perdida poderá ser reposta quando pretender.
Email em segurança
Todas as contas de email presentes nos nossos servidores estão protegidas pelo nosso sistema de anti-spam e anti-vírus.
Monitorização e Suporte
Todos os serviços são monitorizados 24/7 garantindo assim
um bom funcionamento e estabilidade de todos os nossos
clientes.
www.navegahosting.com

PHP, MySQL, phpMyAdmin...
Com os nossos serviços de alojamento, poderá utilizar a versão
PHP que precisar, desde a 5.2 até a 5.6. Servidor de base de
dados MySQL e gestor phpMyAdmin.
Uptime Garantido
Garantimos um uptime de 99% em todos os nossos serviços de
alojamento (salvo falha alheia ao datacenter), e intervenções de
segurança ou/e actualizações que sejam necessárias.
Painel de Gestão cPanel
Usufrua de todas as vantagens que este painel lhe traz, considerado o melhor a nível mundial. Com ele poderá gerir com facilidade qualquer aspecto na sua conta.

hosting@navegabem.com

Serviços de Alojamento Web SSD / Domínios - Navega Bem
Painel de Gestão cPanel

Informações Gerais
Garantimos tempos de carregamento dos sites até 10x mais rápido que o normal, tudo graças á nova
tecnologia de discos rígidos SSD, mais rapidez, estabiliade e fiabilidade nos nossos serviços.
Terá acesso a estatísticas avançadas da sua conta, quais os recursos que a sua conta está a consumir,
escolher que versão de PHP precisa de utilizar para o seu site e aplicações.
Tem também a possibilidade de aceder ao seu Webmail e ler os seus e-mails online, gerir/instalar o(s)
seu(s) certificado(s) SSL, e verificar qual o estado dos serviços da sua conta.

Sistema de Cópias de Segurança
Não arrisque perder dados! Para nós,
garantir a integridade da informação
dos nossos clientes é uma prioridade!
Para isso trabalhamos com um sistema de cópias de segurança que lhe
irá permitir a qualquer momento repor
qualquer ficheiro, ou base de dados,
em apenas alguns clicks.
A informação poderá ser reposta por
nós sempre que necessário.

Obtenha todas as vantagens em trabalhar com o painel
de gestão cPanel, com ele poderá gerir com facilidade
as suas contas de e-mail, acessos ftp, bases de dados
MySQL e ainda monitorizar o seu tráfego e fazer download das suas cópias de segurança.
Poderá ainda verificar outras informações do seu
serviço como, espaço ocupado, tráfego consumido, entre outras informações.

Velocidade de Ligação
Os nossos serviços são prestados através
de um servidor robusto, com ligação até
1gbps localizado num datacenter em Lisboa.
Características Ilimitadas
Todos os pacotes de alojamento possuem
características ilimitadas, desde contas de
e-mail, contas de ftp, bases de dados, subdomínios, largura de banda (tráfego), redireccionamentos, aliado a uma utilização
responsável do serviço.

Expanda o seu negócio na Internet, com qualidade Premium SSD.
Robustez, segurança, velocidade, redundância, tecnologia SSD... tudo ao seu alcançe.
www.navegahosting.com

hosting@navegabem.com

