صفحه اصلي
عنوان :ميزباني وب حرفه اي با هاست جو
حداكثر آنچه براي راه اندازي وب سايت به آن نياز داريد...

هاستجو خدمات فضاي وب را با حداكثر توان در اختيار
مشتريان خود قرار مي دهد
از يك هاست چه مي خواهيد؟ حداكثر سرعت ،بهترين
كيفيت ،پشيباني  24ساعته ،قابليت اطمينان باال از طرف
ما در اختيار شماست.
پس با اطمينان انتخاب كنيد.....
حداكثر آنچه براي راه اندازي وب سايت به آن نياز داريد...
فضاي نامحدود
1
ترافيك نامحدود
2
ثبت دامنه به تعداد دلخواه
3
ايميل نامحدود
4
 MySqlنامحدود
5
6
7
8

سيستم مديريت محتواي رايگان
نصب سريع رايگان
ضمانت بازگشت پول

سرورهاي  4هسته اي
سيستم عامل لينوكس
وب سرور  Apacheقابل برنامه ريزي
ژنراتورهاي پشتيبان
كنترل  24ساعته
پشتيبان گيري مداوم
اتصاالت پرسرعت OC-96
سرعت  400GBدر ثانيه
سيستم تهويه با قدرت 120000
باطري هاي پشتيبان
سيستمهاي كراس
 IPاختصاصي
سيستم ضد حريق fm2000
دوربين هاي امنيتي cctv

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

امكانات چند رسانه اي
پشتيباني از فلش
Macromedia Shockwave
پشتيباني ازفايل هاي MIDI
MIME

جزئيات
0
0
0
0

فناوري طراحي وب
پشتيباني از Dreamweaver
پشتيباني از سروسي گيرنده هاي FTP
سيستم فرم ساز
نرم افزارهاي مديريت محتوا
انتخاب سيستم هاي وب ساز

جزئيات
0
0
0
0
0

آمار آنالين
Webalizer
گزارش بازديد كنندگان
آمار زير دامنه ها

جزئيات
0
0
0

پشتيباني اعضا
پشتيباني تلفني  24ساعته
پشتيباني ايميل  24ساعته
تيكت سنتر

جزئيات
0
0
0

گارانتي
گارانتي آپ تايم
گارانتي بازگشت پول

جزئيات
99.9%
 3ماه

جزئيات
مشخصات پلن
تعداد دامنه قابل ثبت
نصب فوري
نامهاي دامنه بين المللي
ايميلهاي امن POP3
ايميلهاي امن IMAP
ترافيك مصرفي
ايميل هاي قابل ثبت
ايميل ها با قابليت پاسخ خودكار
زير دامنه ها
دامنه هاي قابل پارك
حساب هاي FTP
بانك اطالعاتي MySql
بهترين كنترل پنل دنيا cPanel
پشتيباني از ايميل هاي امن IMAP
دو مدل مختلف از وب ميل ها
CGI-BIN
CGI Library
Server Side Includes
Frontpage 2000/2002 Extensions
دسترسي FTP
 FTPناشناس
پشتيباني از htaccess .
Webmail
الگ كاربران
آمار سايت
صفحات خطاي قابل برنامه ريزي
مديريت فايل بر پايه وب
تشخيص ايميل هاي اسپم

امكانات اضافي
پشتيباني از cPanel
فروم كاربران
نرم افزار تيكيت
PHP Nuke
WordPress
b2evolution
Joomla
ليست ايميل
گالري تصاوير
نرم افزار هاي نظر سنجي
Moodle
Mambo
PHP 5
Perl 5
Python
Ruby/Ruby On Rails
پشتيباني از PHP.INI
Javascript/DHTML
Flash/Shockwave

فناوري

جزئيات
نامحدود
رايگان
0
0
0
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

جزئيات
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

جزئيات

براي اضافه كردن هر يك از دامنه ها كافيست Name
 Serverهاي آن دامنه ها را بر روي
 ns1.hostjoo.comو  ns2.hostjoo.comقرار
دهيد .و دامنه موردنظر را در  cPanelخود در قسمت
 Addon Domainsو يا  Park Domainsاضافه
نماييد .توضيحات زيردر انجام اين كار به شما كمك
خواهد كرد.

Addon Domains
دامنه اضافه امكاني خواهد بود كه در حساب اصلي و
دامنه اوليه شما قرار خواهد گرفت .بعنوان مثال اگر
 hostjoo.comدامنه اصلي شما باشد و دامنه ديگري
به نام  newdomain.comبه حساب كاربري خود
اضافه نماييد كابران سايت شما در صورت ورود آدرس
 newdoain.comدر قسمت آدرس مرورگر خود وارد
آن سايت خواهند شده بدون اينكه از دامنه
 hostjoo.comكه دامنه اصلي شماست اطالعي داشته
باشند .در حقيقت دامنه جديدي كه اضافه نموده ايد در
شاخه مجزايي بدون ارتباط با دامنه اصلي شما قرار
خواهد گرفت .بدين صورت شما  2سايت در يك هاست
خواهيد داشت.
هزينه اضافه كردن هر دامنه در ماه فقط  1000تومان
است.

Parked Domains
دامنه پارك شده دامنه ايست كه در صورت ايجاد
در قسمت  Parked Domainsدر  cPanelبه
سايت اصلي شما اشاره خواهد نمود و صفحه
اصلي سايت شما را در صورت ورود در مرورگر
نمايش خواهد داد.
اين كار بصورت رايگان و نامحدود در اختيار
شماست.

پشتيباني از آنچه در اختيار شما قرار مي گيريد جزو
وظايف اصلي هاستجو است و زماني كه فضاي وب را
از ما خريداري مي كنيد اين مسئوليت بر دوش ماست.
هاستجو بعنوان يك فراهم كننده فضاي وب از اينكه
اعضا سطوح توانائي مختلفي در هنگام راه اندازي
سايت ها دارند ،اطالع كامل دارد و ما حداكثر تالش خود
را در راهنمايي شما براي انتخاب سريعترين مسير انجام
خوايم داد.
لطفا تمامي مشكالت خود را از طرق زير با ما در ميان
بگذاريد و در صورت تمايل بازخورد روش هاي بيان
شده از سمت ما را برايمان ارسال نماييد تا در ارائه
خدمات هر چه بهتر ما را ياري كند .اين كار باعث ايجاد
پايگاه دانش بزرگي خواهد شد كه براي عموم نيز قابل
استفاده است.
تلفن:
تيم پشتيباني هاستجو  24ساعته در خدمت شماست
تلفن تماس:
ايميل:
تيم پشتيباني فني هاستجو بصورت مداوم و با حداقل
زمان ممكن مشكالت شما را مرتفع خواهد كرد.
ايمل پشتيباني
ايميل فروش

عبارت تعدا دامنه نامحدود در سيستم ميزباني وب زياد
استفاده مي شود اما معني دقيق آن چيست؟
همه طرح هاي هاستجو اين امكان را دارند كه به
 cPanelسايت خود هر تعداد دامنه كه بخواهيد اضافه
نماييد .به اين معني كه با يك نام كاربري و رمز عبور
مي توانيد به تعداد دلخواه دامنه اضافه نماييد و سايت
جديد ايجاد كنيد .تمامي اين دامنه ها و سايت ها در يك
سرور قرار مي گيرد.

رضايت شما هدف اصلي هاستجو...
بعنوان يكي از مواردي كه جهت جلب رضايت شما ايجاد
شده است امكان بازگرداندن وجه شما تا سه ماه بدون
هيچگونه سوالي خواهد بود.
امكان انصراف در هاستجو بسيار آسان است فقط
كافيست در تيكت سنتر هاستجو تيكتي جهت انصراف از
درخواست هاست قرار دهيد تا ظرف مدت  48ساعت
وجه شما عودت شود.
اين حالت در هر كدام از طرح هايي كه در اختيار شما
قرار مي گيرد متفاوت است و فقط در مورد هاست
خريداري شده قابل استفاده خواهد بود.

-6حداكثر اطمينان
از يك هاست بجز سرعت باال و امكانات نامحدود و
دردسترس بودن تا  %99.9چه مي خواهيد؟ هاستجو
همه را براي شما فراهم كرده است .كافيست امتحان
كنيد.
-7كابر پسند
حداكثر سادگي و حداقل پيچيدگي را در ايجاد يك سايت
در دسترس داريد .تيم پشتيباني قوي هاستجو  24ساعته
در دسترس شماست تا در اين مسير راهنماي شما باشد.
 -8مركز كنترل cPanel
از حرفه اي ها بپرسيد كه  cPanelچه در اختيار شما
خواهد گذاشت تا به مديريت هاست خود بپردازيد؟
برترين مركز كنتر هاست در دنيا را هاستجو در اختيار
شما مي گذارد.

 10دليل براي انتخاب هاستجو بعنوان يك هاست حرفه
اي
مي دانيم كه انتخاب يك هاست ارزان و قابل اعتماد كار
دشواي است به همين علت داليل زير را براي بيشتر
آشنا شدن با هاستجو مورد توجه قرار دهيد .مطمئن
هستيم كه اين موارد شما را در انتخاب صحيح ياري
خواهد نمود.
-1ثبت دامنه به قيمت فوق العاده
هاستجو امكان ثبت دامنه را به آساني در اختيار شما
قرار ميدهد و ساالنه بصورت خودكار آنرا براي شما
پرداخت خواهد نمود تا فراموشي باعث از دست رفتن
دامنه سايت تان نشود .اين كار براي دامنه هاي ثبت شده
توسط هاستجو انجام مي شود.
-2بينهايت را در اختيار بگيريد.

آنچه براي مديريت محتواي سايت نياز است تنها با يك
كليك قابل نصب خواهد بود .جومال ،وردپرس و نيوك...

با انتخاب پلن طالئي هر آنچه يك حرفه اي براي ايجاد
يك وب سايت نياز دارد را در اختيار خواهيد داشت.
ترافيك نامحدود و فضاي نامحدود حداكثر تواني است كه
براي يك سايت به آن نياز خواهيد داشت.

-10ضمانت بازگرداندن وجه

-3گارانتي  %99.9آپ تايم

رضايت مشتري هدف هاستجو است و براي حصول آن
بدون قيد و شرط در صورت عدم رضايت وجه پرداخت
شده تا سه ماه قابل استرداد است.

رضايت مشتري در پايداري و دستري وب سايت ها
هدف هر هاستي مي باشد .تمامي سرور هاي هاستجو با
نرم افزار آپ تايم كنترل ميشود و در تمامي موارد قابل
دسترس مي باشد.

-9نصب رايگان مديريت محتوا

-4پشتيباني كامل اعضا
هاستجو تمام توان خود را در ارائه بهترين پشتيباني از
اعضا خود بكار مي گيريد .سعي كرده ايم با روش هاي
مختلف اعم از تلفن ،ايميل و تيكت سنتر ارتباط مستمري
را با اعضا داشته باشيم تا در حداقل زمان نسبت به رفع
مشكالت اقدام شود.
-5قيمت هاي قابل توجه
پلن هاي مختلف در هاستجو به راحتي قابل رقابت با
ديگر فراهم كنندگان هاست مي باشد .همه نياز شما در
آنچه نامحدود است خالصه خواهد شد.

