Standaard Services

Standaard Service Level Agreement
U krijgt standaard bij elk pakket dat u afsluit bij Paas IT een standaard Service
Level agreement, u heeft de keuze om deze tegen betaling uit te breiden. Bekijk
onze standaard en uitgebreide Service Level Agreement in de tarievenlijst.

Eén week website back-up retentie
Bij elke hosting pakket behalve het Mail Hosting Standaard pakket krijgt u
standaard één week website back-up retentie. Dit geeft u de zekerheid dat u altijd
uw data kan terughalen mocht u onverhoopt uw data verliezen. De retentie kan
tegen betaling worden verhoogd. De kosten hiervan kan u vinden bij de Extra
Services in de tarievenlijst.

Gratis SSL-certificaten
Bij elke hosting pakket behalve het Mail Hosting Standaard pakket krijgt u 10 gratis
SSL certificaten per maand. Met een SSL certificaat is uw website met HTTPS
beveiligd. Hierdoor kunnen kwaadwillende geen wachtwoorden of andere
gevoelige data inzien die op uw website worden ingevoerd. Certificaten kunnen
alleen worden aangevraagd als er een actief hoofd- of subdomein aanwezig is.

Infrastructuur monitoring*
* Alleen van toepassing op Magento 2- en VPS Hosting pakketten
Bij elk Magento 2- en VPS Hosting pakket krijgt u standaard de Infrastructuur
monitoring service. 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.
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Gratis .nl domeinnaam*
* Alleen van toepassing op Webhosting & Wordpress pakketten
U krijgt bij elk nieuw Web- of Wordpress Hosting pakket het eerste jaar een gratis
.nl domeinnaam. Zo heeft u binnen 5 minuten al een eigen website. Ga naar
https://www.sidn.nl/whois/ om te kijken of uw domeinnaam nog beschikbaar is.

Onbeperkt sub-domeinen*
* Alleen van toepassing op Webhosting pakketten
Bij elk Webhosting pakket heeft u de mogelijkheid om onbeperkt sub-domeinen
aan te maken. Zo kan u meerdere websites hebben met één domeinnaam.

Google services*
* Alleen van toepassing op Mail Hosting pakketten
Bij Mail Hosting van Paas IT krijgt u standaard de mogelijkheid om gebruik te
maken van alle Google services zoals Gmail, Drive & Photos. Makkelijk in te stellen,
synchroniseren en te gebruiken op al uw apparaten.

Onbeperkt mail aliassen*
* Alleen van toepassing op Mail Hosting pakketten
U heeft de mogelijkheid bij het Mail Hosting Standaardpakket om onbeperkt mail
aliassen aan te maken. Toch liever een ander mailadres voor zakelijke klanten dan
voor consumenten? Dit is zo ingesteld! Ook kan u vanaf alle aliassen ook mails
versturen en ontvangen.
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Varnish & Redis caching*
* Alleen van toepassing op Magento 2 Hosting pakketten
Standaard bij Magento 2 Hosting pakketten wordt Varnish & Redis caching
ingesteld voor uw webshop. Dit is essentieel om uw Magento 2 webshop goed en
snel te laten werken. Onze experts helpen u graag deze caching services te
optimaliseren voor uw webshop.

Wordpress beveiliging*
* Alleen van toepassing op Wordpress Hosting pakketten
Wordpress is het meest populaire CMS dat er is. Dit biedt voor u als gebruiker veel
voordelen zoals brede ondersteuning en een prettige gebruiksinterface, maar ook
risico’s. Wordpress heeft bekende beveiligingslekken die door kwaadwillende
misbruikt kunnen worden. Bij elk Wordpress Hosting pakket van Paas IT krijgt u
standaard extra beveiliging tegen bekende beveiligingslekken. Zo heeft u de
zekerheid dat kwaadwillende buiten de deur blijven.

Software keuzes*
* Alleen van toepassing op Magento 2, VPS- en Wordpress Hosting pakketten
U heeft bij de bovenstaande pakketten de keus uit verschillende software keuzes,
dit betreft ook verschillende versies.
 Besturingssysteem: Ubuntu 16.04/18.04 & Debian 8/9
 PHP: 7.2/7.3
 Python: 3.5.x/3.7.x*
 Varnish caching*
 Redis caching*
 Wordpress: 5.2.x/5.3.x
 Extra software op aanvraag
* Niet van toepassing op Wordpress Hosting pakketten.
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