Extra services

Externe website verhuizen
Heeft u al een website bij een andere hosting provider en wilt u graag naar Paas IT
overstappen? Dan bieden wij de mogelijkheid om uw website naar ons toe te
verhuizen. Deze service is gratis als u een nieuw pakket afsluit. Als u een externe
website naar een bestaand pakket wilt verhuizen brengen wij hier €50-, exclusief
21% btw voor in rekening.

Intern website verhuizen
Wilt u van pakket veranderen, uw PHP versie verhuizen of van besturingssysteem
wisselen? Dan dient er een interne website verhuizing plaats te vinden. Hier
brengen wij €25-, exclusief 21% btw voor in rekening.

Monitoring
Paas IT biedt twee verschillende soorten monitoring, Website monitoring en
Infrastructuur monitoring.
Infrastructuur monitoring geeft u de garantie dat uw virtual private server niet
ongemerkt uitvalt of vastloopt. Wij houden kritieke processen in de gaten en
reageren hier automatisch op wanneer deze afwijkingen vertonen. Deze service is
gratis voor klanten met een VPS Hosting of Magento 2 Hosting pakket.
Website monitoring is beschikbaar voor alle pakketten behalve het Mail Hosting
Standaard pakket. Website monitoring is een service die afgestemd wordt op uw
website. Wij houden uw website constant in de gaten op bereikbaarheid en
functionaliteit. Dit biedt u de garantie dat uw website altijd 24/7 bereikbaar is voor
uw klanten.
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Extra opslag
Mocht u te weinig opslag hebben kan u dit altijd verhogen zonder ook uw pakket
te verhogen. De kosten hiervoor zijn;
-

Mail Hosting: € 5-, exclusief 21% btw per maand voor 100 GB

-

Andere pakketten: € 10-, exclusief 21% btw per maand voor 10 GB

Back-up terugzetten
Mocht u onverhoopt data zijn kwijtgeraakt kunt u altijd gebruik maken van de
standaard website back-ups die worden gemaakt van uw website. Deze hebben
een retentie van één week. Voor het terugzetten van een back-up brengen wij
€25-, exclusief 21% btw voor in rekening. Dit geldt ook voor uitgebreide website
back-up retenties.
Volledige VPS back-ups kunnen kosteloos worden teruggezet.

Uitgebreide website back-up retentie
U kan ervoor kiezen om de standaard website back-up retentie uit te breiden. De
volgende retenties zijn beschikbaar;
-

Elke dag afgelopen week + één keer per week afgelopen maand

-

Elke dag afgelopen week + één keer per week afgelopen maand + één keer
per maand afgelopen 3 maanden

-

Elke dag afgelopen week + één keer per week afgelopen maand + één keer
per maand afgelopen 6 maanden

-

Elke dag afgelopen week + één keer per week afgelopen maand + één keer
per maand afgelopen jaar

De kosten hiervoor verschillen per pakket. Neem contact op voor een offerte.
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Volledige VPS back-ups
Voor klanten met een Magento 2 Hosting pakket of een VPS Hosting pakket biedt
Paas IT de mogelijkheid voor volledige VPS back-ups. Dit geeft u de zekerheid dat
u altijd al uw data volledig kan terugzetten op elk gewenst moment. Deze backups worden één keer per week gemaakt en worden 4 weken bewaard. Het
terugzetten van deze back-ups is kosteloos.
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