
 

Oferta – serwery WWW i domeny 
Serwis WWW stanowi dziś naturalną formę kontaktu z otoczeniem, podobnie jak ulotka reklamowa, rozmowa 

telefoniczna czy osobista prezentacja. Internet zaś to doskonałe medium komunikacji i platforma do robienia interesów. Dzięki 
temu jesteś aktywny 24 h/dobę, właśnie wtedy, kiedy chce tego klient.  

W naszej ofercie znajdziesz dopasowane usługi, które zapewnią utrzymanie stron serwisu WWW, obsługę 
dynamicznych aplikacji (np. sklep internetowy) oraz kont e-mail we własnej domenie. Wydajne serwery i szybkie łącza do sieci 
Internet uczynią Twoją pracę komfortową, a serwis - dostępny dla użytkowników na całym świecie. 

 
Zestawienie różnic usług: 
 

 
Businnes 
Starter 

Businnes 
Server 

Businnes 
Server PRO 

Pojemność serwera 1 GB 10 GB 20 GB 

Obsługa serwisów WWW b.o. b.o. b.o. 

Konta na serwerze FTP b.o. b.o. b.o. 

Bazy MySQL/InnoDB 5 50 100 

Bazy PostgreSQL - - 5 

Dostęp FTP do wydzielonego katalogu    
Kreator WWW    

Możliwość dowolnego podziału powierzchni    

Nieograniczona ilość kont pocztowych    

mod-rewrite    

Roczny pakiet ruchu z/do sieci Internet 300 GB 600 GB 900 GB 

Półroczny pakiet ruchu z/do sieci Internet 150 GB 300 GB 450 GB 

Abonament roczny - netto 300 zł 600 zł 900 zł 

Abonament półroczny - netto 200 zł 350 zł 500 zł 
 

  
 



 

Szybkie i niezawodne rozwiązania stają się koniecznością. Właśnie dlatego poczta elektroniczna robi oszałamiającą 
karierę, a ilość listów wysłanych tą drogą szacuje się na kilka miliardów rocznie. Konto e-mail to dostęp do informacji i 
możliwość komunikowania się w każdym miejscu, z którego można połączyć się z Internetem.  

Oferowane przez nas usługi to znakomita oferta dla wszystkich, którzy chcą mieć pewność, że ich konto będzie 
osiągalne zawsze i wszędzie. Stabilne i szybkie połączenie z Siecią, szeroki pakiet usług dodatkowych, możliwość prezentacji 
stron WWW i atrakcyjny adres czynią z naszych pakietów użyteczne narzędzie komunikacji. 
 
 
Zestawienie różnic usług: 
 
 

 
Personal  

email 
Business  

email 
Personal  

email PRO 

Pojemność 1 GB 2 GB 6 GB 

Ilość kont pocztowych 1 b.o. b.o. 

Aliasy do kont e-mail 1 b.o. b.o. 

Miniserwis WWW - 50 MB 150 MB 

Łatwy do zapamiętania adres e-mail    
Zarządzanie aliasami    

Domena nazwa.home.pl    

Catch-all dla głównego konta pocztowego    

Statystyki oglądalności    
Konto na serwerze FTP    

Kreator WWW    

Usługi dodane dla serwera WWW    

Własny adres IP    

Roczny pakiet ruchu z/do sieci Internet  150 GB 300 GB 

Abonament roczny - netto 50 zł 150 zł 300 zł 

Abonament trzyletni - netto - 400 zł 800 zł 

Abonament pięcioletni - netto 150 zł - - 

 



 

Domena internetowa to adres, pod którym dane usługi (strony WWW, konta e-mail, serwery FTP) są dostępne w 
Sieci. Stanowi więc ona niepowtarzalny identyfikator, odróżniając określone zasoby i pozwalając w prosty sposób do nich 
dotrzeć.  

Decydując się na zaistnienie w Internecie powinieneś zastanowić się nad wyborem domeny. Decyzja ta jest ważna - domena 
musi kojarzyć się z Tobą, nazwą Twojej firmy lub typem działalności, jaką prowadzisz. Przy rejestracji domeny warto pamiętać 
o zasadzie pierwszeństwa - im później rejestrowana jest domena, tym trudniej wybrać ciekawą i krótką nazwę.  
 
 
Zestawienie różnic usług: 
 

 
Interwork 

Technologies NASK 

Wyszukiwarka wolnych nazw   

Automatyczna rejestracja   

Minimum formalności   

Rezerwacja (tylko dla domen .pl)   

Bezpłatny transfer domeny   

Kreator WWW   

Znaki narodowe w nazwie domeny   

Stabilne i szybkie serwery DNS   

Bezpłatne parkowanie domeny   

Panel do zarządzania   

Bezpłatna pomoc techniczna   

Abonament roczny - domena .pl 90.00 zł 200.00 zł 

Abonament roczny - domena funkcjonalna (.com.pl, ...) 70.00 zł 150.00 zł 

Abonament roczny - domena globalna (.com, .net, .org) 50.00 zł - 

Abonament roczny - domena regionalna (.waw.pl, ...) 25.00 zł 50.00 zł 

 



 
 
Nasze serwery: 
 
Naszym zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków działania wszystkich usług w 
sieci Interwork Technologies. Dlatego też najważniejszą częścią aktywności Działu 
Technicznego jest opieka nad serwerami. 
 
Do utrzymania kont w sieci Interwork Technologies wykorzystujemy klaster złożony z 250 
platform serwerowych firmy Intel oraz Tyan. Serwery posiadają od 1 do 4 procesorów, 
macierze dyskowe o wielkości do 10 TB i od 1 do 6 GB pamięci operacyjnej. 
 
Całość jest spięta w gigabitową sieć Ethernet o zdublowanej architekturze, obsługiwana 
przez przełączniki i routery firmy Cisco oraz firewalle firmy Juniper.  
 

  
 
Jako zabezpieczenie na wypadek awarii lub utraty danych posiadamy zaawansowane 
systemy backupu i zasilania awaryjnego.  
 
Ochronę danych zapewnia siedem serwerów kopii zapasowych, rozmieszczonych w dwóch 
różnych punktach Polski. Łączna pojemność serwerów wynosi 48 TB. Pozwala to na 
utrzymanie kopii zapasowych danych z kont naszych Klientów przez okres trzech dni. 
 
 

 
 
Kluczowym elementem są również urządzenia sieciowe i zarządzające. 
 
Podstawowymi elementami sieciowymi są dwa routery brzegowe Cisco 6500. Dodatkowo, 
wszystkie urządzenia są podłączone do systemu zdalnego zarządzania obsługiwanego 
przez rozwiązania firmy Cyclades i APC. Każdy serwer i jego usługi są monitorowane przez 
24 godziny na dobę, co zapewnia bardzo szybką reakcję na każdą awarię. 
 
 
 

Chłodna atmosfera pracy jest dla sprzętu niezbędna - w przeciwieństwie do ludzi. 

System klimatyzacji jest częścią Centrum Danych, w którym zlokalizowane są nasze 
serwery.  Powietrze jest wtłaczane do szaf przez podłogę, a po ogrzaniu - odbierane przez 
otwory w suficie. Ponadto funkcjonują systemy filtrowania, zapewniające niski poziom 
zapylenia.  

Datacenter zapewnia niezależne linie zasilające, generatory prądu oraz UPS w celu 
zapewnienia ciągłego dopływu energii do wszystkich naszych urządzeń. 

 

 
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU 

TELEFONICZNEGO Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA LUB ODWIEDZENIA NASZEJ 
STRONY INTERNETOWEJ. 

 
INTERWORK TECHNOLOGIES 

Ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych 
Tel.: (+48 74) 847 67 24, Fax.: (+48 74) 646 00 04 

Czynne: Pn. – Pt. w godz. od 8 do 15 
www.interwork.pl, biuro@interwork.pl 


