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Otevřený a přátelský přístup
Komunikujeme otevřeně a vždy směrem ke společnému cíli. Krátkozraké zatajování informací
neuznáváme, máme dostatek znalostí pro všechny a velmi rádi se o ně dělíme.
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše
Složité problémy a neřešitelné komplikace jsou pro nás výzvou. Chápeme ale, že pro většinu našich
klientů tomu tak není, a proto komplexní znalosti našich odborníků směřujeme k co největší
jednoduchosti pro uživatele.
Jsme tu už od roku 2005
Nevznikli jsme včera, v našem oboru jsme od roku 2005. Nikdy na vás nezkoušíme nestabilní nebo
neověřené verze softwaru. Veškeré věci před nasazením důkladně testujeme.
Změna registrátora nebo provozovatele hostingu zdarma
Změna správce domény nebo přechod ke službám webhostingu FrogZone.CZ je zdarma. Změnu
provedeme na základě jednoduchého e-mailového potvrzení z vaší strany.
Rychlá aktivace našich služeb
Již deset minut po registraci budou aktivovány naše služby na doméně 3. řádu. Máte možnost si vše
připravit např. webou prezentaci, e-maily, databázi. Po zaplacení bude doména zaregistrována nebo
převedena a vše začne plně fungovat do 24 hodin.
Cena
Většina našich služeb není zdarma, ale vy jako zákazník dostaváte kvalitní služby za příznivou cenu. U
nás přesně víte, co kupujete a kolik vás to bude stát, v našem ceníku nejsou žádné skryté poplatky.

Webadmin

Vyzkoušejte si správu a nastavení služeb. Vše je velice jednoduché a snadné, přesvědčte se sami. Na této
stránce máte možnost si prohlédnout náhledy naší webadmin sekce a webmailu.
Nabízíme vám také funkční demo naší webadmin sekce. Pomocí tohoto profesionálního nástroje získáte
možnost plně editovat vámi objednané služby. Jméno: demo, Heslo: demo

Vstup do demo administrace

Domény
Přehled všech objednaných domén.
Možnost editace .httaccess.
Prohlížení statistik návštěvnosti stránek.
Možnost instalace hotových aplikací (pouze u variant Standard a Profi).
Možnost editace DNS záznamů.
Platby
Přehled všech zaplacených částek.
Přehled do kdy je hosting zaplacen.
Délka Fakturačního období.
Správa e-mailových účtů
Založení nové schránky.
Editace hesla k e-mailové schránce.
Nastavení filtrů, notifikace, antispam atd. se provádí přes webmail.
Správa FTP účtů
Založení nového účtu a nastavení práv přístupu do adresaře.
Mazání FTP účtu.
Editace hesla k FTP účtu.
Přístup do WebFTP.
Správa databáze
Založení nové databáze.
Vytváření nových uživatelů pro přístup do databází.
Mazání databází a uživatelů.
Přístup do phpMyAdmin.
Plánovač úloh
Možnost plánování spuštění vybraných skriptů
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