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Powierzchnia dyskowa
W ramach usługi Kreator WWW jest zarezerwowana powierzchnia
dyskowa 5 i 10 GB. Dodatkowo przydzielone jest od 5 do 10 GB, które
można przeznaczyć na utrzymywanie odrębnego serwisu WWW,
poczty oraz bazy danych. Maksymalna powierzchnia na WWW
wynosi 50% powierzchni dyskowej. Maksymalna powierzchnia na
pocztę oraz bazy danych wynosi 50% powierzchni dyskowej.

Liczba stron/podstron
Maksymalna liczba pozycji w menu strony zbudowanej za pomocą
usługi Kreator WWW wynosi 25 i 50.

Liczba kont e-mail
W ramach usługi Kreator WWW możliwe jest założenie do 2 i 5
niezależnych kont e-mail. Każde z założonych kont posiada dostęp do
programu Active.office oraz Active.office lajt, z poziomu których
użytkownik może samodzielnie zarządzać swoim kontem
pocztowym. Minimalny rozmiar konta to 500 MB.

Integracja z social media
Klienci usługi Kreator WWW mogą dodać na stworzonej stronie
WWW odnośniki do kont w serwisach społecznościowych (social
media): Google+, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter.

Szybkość łącz serwerów
Jest to maksymalna przepustowość łącza, z jaką możliwe jest
komunikowanie się z serwerem. W przypadku, w którym w miesiącu
zostanie przekroczona wartość 5 TB transferu, pasmo
przepustowości zostanie ograniczone do 10 Mbps. Powrót bazowej
przepustowości łącza nastąpi pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
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HTTP/2
Najnowsza wersja protokołu przesyłania stron WWW, która
umożliwia wykonywanie wielu zapytań do serwera jednocześnie,
przyspieszając transmisję i skracając czas ich otwierania
w przeglądarkach internetowych.

Wsparcie 24/7 (telefon, e-mail, chat)
Klienci nazwa.pl mają zapewnione wsparcie doświadczonych
Konsultantów przez 24/7.

Galeria zdjęć
Usługa Kreator WWW posiada funkcjonalność umieszczania zdjęć
w formie galerii. Do wyboru są zdjęcia z biblioteki lub własne. Można
włączyć opcję automatycznego przewijania zdjęć.

News
Moduł umożliwia publikowanie na stronie wpisów w formie
aktualności.

Mapa witryny HTML i XML
Mapa witryny to lista podstron strony internetowej utworzonej za
pomocą usługi Kreator WWW. Umożliwia zindeksowanie wszystkich
podstron przez różne przeglądarki.

Kalendarz
Funkcjonalność pozwala na opublikowanie na stronie WWW
kalendarza i oznaczenie w nim wolnych i zajętych terminów, np.
w celu dokonania rezerwacji.

Sonda
Moduł daje możliwość przeprowadzenia ankiety i opublikowania jej
wyników w formie wykresu.
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Statystyki
Analiza statystyk serwisu WWW przez integrację z Google Analytics.

Newsletter
Umożliwia wysyłkę newsletterów i mailingów poprzez integrację
z Freshmail.

Wstawianie filmów
Dzięki modułowi "Wideo"
użytkownikom
film
z
społecznościowych.

można zaprezentować swoim
najpopularniejszych
serwisów

Wstawianie map
Kreator WWW posiada funkcję pozwalającą na dodanie mapy
z oznaczoną lokalizacją.

Wgrywanie plików
Możliwość umieszczenia na stronie WWW plików do pobrania.

Informacja o ciasteczkach
Kreator WWW umożliwia umieszczenie na stronie komunikatu
o wykorzystywaniu plików cookies.

Formularze
Moduł pozwala na utworzenie formularza kontaktowego.

HTTPS
Kreator WWW daje możliwość włączenia szyfrowanego połączenia
HTTPS. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu SSL dla domeny.
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Liczba stron/podstron na hasło
Istnieje możliwość zabezpieczenia stron hasłem, aby ograniczyć
dostęp tylko dla wybranych użytkowników.

Własne bloki HTML
Moduł pozwala na umieszczenie na stronie własnego kodu HTML.

Tabela
Moduł pozwala na utworzenie tabel, np. w celu prezentacji cennika.

Zarządzanie metatagami
Funkcje SEO umożliwiające promowanie serwisu w wyszukiwarkach
(opis strony, słowa kluczowe).

Wstawianie tekstów
Moduł pozwala na dodanie na stronie pola tekstowego.

Wstawianie przycisków
Funkcja umożliwia dodanie na stronie WWW przycisku z wybranym
przekierowaniem.

Wstawianie przycisków
Funkcja umożliwia dodanie na stronie WWW przycisku z wybranym
przekierowaniem.

Wyszukiwarka
Pozwala na wyszukanie treści w obrębie strony WWW.
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SPF
Serwer pocztowy nazwa.pl sprawdza adres IP serwera nadawcy
wiadomości e-mail i weryfikuje go z listą IP serwerów pocztowych
uprawnionych do jej dostarczania dostępną w DNS, zabezpieczając
przed przyjmowaniem poczty z nie autoryzowanych źródeł.

DKIM
Serwer pocztowy nazwa.pl sprawdza podpis cyfrowy serwera
pocztowego który dostarcza wiadomość e-mail i weryfikuje go za
pomocą informacji dostępnych w DNS, zabezpieczając przed
podszywaniem się pod nadawcę (e-mail spoofing).

DNS Anycast
DNS Anycast skraca czas odpowiedzi z DNS przez przekierowanie
zapytania do najbliżej zlokalizowanego serwera, przyspieszając czas
otwierania stron w przeglądarkach internetowych.

Rozszerzona ochrona DDoS
Ochrona przed atakami z sieci Internet powodującymi wysycenie
łącza lub zablokowaniem dostępu do usługi, polegająca na
analizie w czasie rzeczywistym ruchu sieciowego TCP/UDP/ICMP
realizowana przez scrubbing center nazwa.pl

Transfer
Transfer określa całkowitą ilość danych przesyłanych z i do sieci
Internet. Klienci usługi Kreator WWW otrzymują roczny pakiet
przesyłu danych bez limitu, co gwarantuje pełną płynność działania
funkcjonujących w ramach usługi stron WWW czy prowadzonych
korespondencji e-mail.
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Bazy MySQL / MariaDB, PostgreSQL
Wymogiem profesjonalnego, dynamicznego serwisu WWW jest
dostęp do odpowiedniego systemu bazodanowego. MariaDB to
w pełni kompatybilny silnik baz MySQL, bardziej stabilny i wydajny
względem tradycyjnych baz MySQL. Usługa Kreator WWW Pro
umożliwia założenie jednej bazy MySQL lub PostgreSQL w ramach
powierzchni przeznaczonej na bazy danych. Maksymalna wielkość
pojedynczej bazy danych wynosi 1 GB.

Aliasy pocztowe
Alternatywne adresy konta e-mail, dzięki którym możliwe jest
posiadanie kilku adresów pocztowych wskazujących fizycznie na
jedno
konto.
Przykładowo,
stworzenie
aliasu
prezes@nazwadomeny1.pl
wskazującego
na
konto
biuro@nazwadomeny1.pl spowoduje, że każdy e-mail wysłany na
adres
prezes@nazwadomeny1.pl
dotrze
na
konto
biuro@nazwadomeny1.pl. Liczba aliasów jest nieograniczona.

Konta FTP
Utworzone w usłudze Kreator WWW konto FTP może posiadać
indywidualny login oraz hasło. Dzięki temu istnieje możliwość
udostępniania innym użytkownikom określonych zasobów serwera.

Możliwość kierowania domeny na katalog główny
Przekierowanie domeny na katalog główny pozwala na wyświetlenie
pod jej adresem strony WWW zbudowanej poza usługą Kreator
WWW.

