
 אחסון לינוקס –דף בית 
כולנו רוצים לדעת שאחסון האתרים בו אנו עושים שימוש יעניק לנו מענה לכל הצרכים שלנו 

ויאפשר לנו להמשיך לעשות את מה שאנו עושים, עם המון שקט נפשי. עם אחסון אתרים לינוקס 

פתח לשינויים אתם מכוסים. אחסון אתרים לינוקס נותן מענה לצרכים קיימים אך גם מציע לכם 

  בעתיד.

עליו חלמתם כל החיים, עליכם לחשוב על כל הפתרונות שיהפכו  האתרכשאתם יוצרים לעצמכם את 

את הניהול שלו לכמה שיותר נוח ופשוט, קל וחומר את הפעלת מערכות התקשורת והמחשוב. מציאת 

ל ומשמעותי. חברה המתמחה באחסון אתרים היא אחד הצעדים הקטנים שיעשו עבורכם הבדל גדו

צעד ליצירת סביבת עבודה מיטבית התואמת את אופיו של העסק ופותחת פתח למקסום הפוטנציאל 

 והשגת יעדיו העסקיים.

 שרתים שמשרתים את הצרכים שלכם, בדיוק!

, כשהקמנו את אחסון לינוקס שמנו לנו למטרה לספק לכם שירותי אחסון 9002כבר בשנת 

האתרים בכל הרמות אלו הם שני ות אישי ברמה גבוהה ומענה לכל ביותר. שיר בסטנדרטים הגבוהים

יעדים שאנו שואפים להשיג. לכן שמנו פנינו אל המערכת הוותיקה לינוקס דביאן, מערכת ההפעלה 

במילים אחרות: רישיונות חופשיים ופועלת כולה על מערכות קוד פתוח.  000%היחידה שעובדת על 

לצרכים שלכם בנקודת הזמן מענה הן נותנים ואמינים ן הם חזקים, ולכמבוססי לינוקס שלנו שרתים ה

 לצרכים עתידיים. והןבה אתם נמצאים, 

 רים איכותילא צריך ללכת רחוק בשביל אחסון את

כדי לספק פתרונות  Xen-DTC. השרתים שלנו אמינים, חזקים ומנוהלים על ידי מערכת ניהול השרתים

אחסון המתאימים לכולם, הם הותאמו במיוחד עבור אחסון אתרים בקוד פתוח, עם שימת דגש על 

ועוד.  Magentoמערכות ניהול אלקטרוניות מהמובילות כיום בשוק, ביניהן: וורדפרס, ג'ומלה, דרופל, 

הגבוהה ביותר  אנו מאמינים שהשרתים הם אלו שצריכים לשרת אתכם ולספק לכם תוצאות ברמה

לכן אנו לא מתפשרים, משתמשים בחומרה איכותית וקונים את הרכיבים הטובים ביותר שקיימים. 

 בנוסף, גילוי נאות: אנו נמצאים בישראל.

 אלו המאפיינים של השירותים שלנו

, אמינים ואיכותיים. לכן כשהקמנו את אחסון אתרים לינוקס רצינו שהשירותים שלנו יהיו זמינים

מערכות אמינות ברמה התקנת בות ביותר, בנו את מרב המאמצים בהקמת התשתיות הטוהשקע

שירותים ללא שלמה של  מעטפת תות הכוללות אחסון איכותיוובחבילושרתי מותגים מהירים ה גבוה

פשרות. התוצאה היא זמינות מקסימלית של קרוב למאת האחוזים, שרתים אמינים וחזקים וההשקעה 

  האיכות שאתם מחפשים. תא לכם שיבטיחו ,ים כקטניםגדול ,בכל הפרטים

 החדשות הטובות: 

הרכבנו עבורכם חבילות אחסון מגוונות ואתם יכולים לבחור לעצמכם את חבילת האחסון המתאימה 

טכנית  יותר טובות: בין לבין, אנחנו כאן עבורכם לספק תמיכהעוד והטובה ביותר עבורכם. החדשות ה



להעניק לכם את חיבורים מהירים ו להקפיד על ,מאנשי מקצוע בסטנדרט גבוה של איכות סביב השעון

 כל האיכות שאתם מחפשים כשאתם חושבים על השירות הטוב, האמין והמקצועי ביותר. 

 , דברו איתנו אם אתם זקוקים לאחסון אמין ואיכותי, נשמח לשמוע ממכם!אנו כאן עבורכם

 

 


