Co jest potrzebne, żeby mieć stronę internetową ?

Domena internetowa - jest to unikalna nazwa, pod którą strona będzie występowała w
internecie (nazwą domenową tej strony jest gbcomp.pl).
Najczęściej domena jest nierozerwalnie związana z nazwą firmy lub marką produktu firmy, ale
może być dowolnym wybranym słowem (wykluczone są oczywiście wyrazy i zwroty obraźliwe,
rasistowskie itp.).
Rejestracja i utrzymanie domeny jest płatne. Obecnie koszt roczny utrzymania domeny z
końcówką .pl, to około 80 - 120 złotych, zależnie od rejestratora. Można oczywiście skorzystać
z domen lub subdomen bezpłatnych, ale ze względu na prestiż firmy i pozycjonowanie w
wyszukiwarkach takie rozwiązanie jest wysoce niezalecane.

Konto hostingowe - miejsce na {yootooltip title=[serwerze www] width=[350]}Serwer www, to
komputer pracujący pod kontrolą oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie zawartości
poprzez przeglądarkę internetową.
{/yootooltip} potrzebne do umieszczenia wszystkich plików strony internetowej niezbędnych do
poprawnego jej wyświetlania. Możliwe jest postawienie serwera www w Państwa firmie, ale jest
to bardzo rzadko praktykowane rozwiązanie ze względu na to, że koszt utworzenia,
administracji i nadzoru nad serwerem jest wielokrotnie wyższy niż wykupienie konta
hostingowego u zewnętrznego dostawcy. Firmy hostingowe posiadają rozbudowaną
infrastrukturę swoich {yootooltip title=[
Data Center
] width=[350]}
Data Center, to w wolnym tłumaczeniu centrum danych. Kryje się pod tą nazwą budynek lub
kompleks budynków, w których znajdują się serwery. Taki obiekt jest pod stałą ochroną, co
pozwala na bezpieczne przechowywanie danych setek tysięcy Klientów. DC posiada kilka
niezależnych łącz energetycznych oraz Internetowych, które w razie awarii mogą się wzajemnie
zastępować, co daje gwarancję ciągłej pracy serwerów i powiązanych urządzeń.
{/yootooltip}. Koszt utrzymania konta hostingowego zależy przede wszystkim od rodzaju strony
internetowej, która ma się tam znajdować. Konto hostingowe dla strony-wizytówki można
wykupić za około 100 złotych rocznie, ale dla bardziej rozbudowanych serwisów internetowych
koszt może sięgnąć 1000 złotych miesięcznie.
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Projekt i wykonanie strony internetowej - zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej
strony, dobranie odpowiedniej technologii wykonania (html, xhtml, Flash, PHP, MySQL, CSS)
strony, umieszczenie plików strony na serwerze hostingowym, uzupełnienie treści strony.
Podejmując współpracę z naszą firmą w zakresie wykonania strony internetowej
otrzymujecie Państwo wsparcie techniczne od samego początku procesu tworzenia. Nasi
pracownicy pomogą wybrać dostawcę hostingu, zarejestrować domenę internetową, utworzą
niezbędne skrzynki pocztowe oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
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