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Ceník instalace a správy serverů a LAN sítí

Instalace fyzických serverů (desktop, 1U, 2U, 4U)

Položka Cena

Úvodní HW testy serveru, konfigurace RAID pole, aktualizace firmware BIOSu, RAID řadiče ad.
Operační systém + firewall
Doručování e-mailů (Postfix, Sendmail, Dovecot)
Web server
FTP/SCP/sFTP server
Sdílení disků v rámci LAN sítě (samba)
Databáze
Antivirus, antispam
Zálohování

Instalace a konfigurace NAS jednotek (Synology, QNAP ad.)

Položka Cena

Instalace NAS do prostor firmy, pobočky 800,00 Kč
Mapování síťových disků do PC s Windows, konfigurace VPN klienta, konfigurace tiskáren atd. hod. sazba

Správa serverů, aktualizace, posudky

Položka Cena

Správa serveru (v závislosti na množství služeb, od Kč/měs.)
Posouzení stavu serveru včetně písemné zprávy 

Související služby

Položka Cena

Doprava po Praze 400,00 Kč
Další IP adresa (měs.) 295,00 Kč
Zálohování na zálohovací server Dexus (Kč/GiB/měs.) 5,00 Kč
Vedení DNS záznamů k doménám zdarma

Registrace a správa domén

Ceník je platný od 30.8.2022.

Níže najdete orientační ceník prací spojených se správou serverů a LAN sítí. Přesné ceny jsme schopni Vám sdělit po seznámení se 
zakázkou.

2 400,00 Kč
5 600,00 Kč
2 400,00 Kč
1 600,00 Kč
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
3 200,00 Kč
3 200,00 Kč
2 400,00 Kč

Úvodní konfigurace NAS (montáž HDD disků, aktualizace firmware, nastavení diskových oddílů, nastavení notifikací, 
testování) 2 400,00 Kč

1 495,00 Kč
4 800,00 Kč

Posouzení stavu serveru zahrnuje zejména kontrolu zabezpečení celého systému, aktualizací, stability, průniků do systému, serverových 
logů, hardware atd. Posouzení se provádí vzdáleně. Na vyžádání lze provést v prostorách Dexus Internet s.r.o., dopravu serveru zajišťuje 
zákazník. Dexus vypracuje pro zákazníka podrobnou zprávu o stavu serveru a doporučeních.
Pozor, nepřehlédněte! Již od dvou spravovaných serverů poskytujeme výrazné množstevní slevy až do výše 25 %.

Serverhosting – datacentrum CE Colo Praha, vlastní AS 211700 více zde
více zde

https://www.dexus-hosting.cz/kontakt/
https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query?searchtext=AS211700
https://www.dexus-hosting.cz/kontakt/
https://www.dexus-hosting.cz/sluzby/domeny/
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