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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. számú melléklete
SZOLGÁLTATÁSOK

1.

Webdesign szolgáltatások

1.1 Honlap készítés
Az interneten történő megjelenéshez kapcsolódó produktív tevékenység, melynek
végeredménye az interaktív médium, a honlap. A honlapkészítés a honlap grafikai és
programozási megvalósítása.
1.2 Redesign
A már meglévő, korábban készült honlap megújítása, átalakítása. Nemcsak a honlap
megjelenésének átdolgozása, hanem akár tartalmi- és on-line szolgáltatásokkal történő
bővítés.
1.3 Honlap karbantartás
A honlap tartalmi részeinek aktualizálása, új szöveges, ill. képes információk beépítése a
honlapba.
1.4 Nyelvi verziók készítése
A többnyelvű verziók elkészítése esetén a magyar mellett idegen nyelvű változatait is
elkészítjük a honlapnak. Ez esetben az idegen nyelvű verzió hűen tükrözi az alap dizájnt és
tartalmat. A tartalom idegen nyelvre való fordítása a megrendelő feladata. Külön díj
ellenében azonban cégünk a fordítás feladatát is vállalja.
1.7 Banner készítés
Internetes honlapokra készülő animált reklámcsíkok, vagy bannerek készítése.
1.8 Dinamikus megoldások
Minden olyan megoldás, mely a kiszolgáló és a felhasználó interakciójára épül. Egyedi
alkalmazások készítése, melyekkel interaktívabbá, felhasználó-centrikusabbá teszünk egy
honlapot. Dinamikus eszközeink a portálok vendégkönyveitől az egyedi fejlesztésű
webshopokig, on-line adatbázis rendszeren alapuló termék-katalógusig minden megoldást
felölelnek.
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2. WEBhosting szolgáltatások
2.1 Domain szolgáltatások
2.1.1 Domain név regisztráció
A domain név regisztráció magában foglalja a választott domain név bejegyzését, a domain
regisztrátor, ill. a domain-neveket koordináló szervezet ( ISZT ) felé történő valamennyi
ügyintézést.
2.1.2 Domain név átregisztrálása
A tulajdonképpeni regisztrátor váltás: a bejegyzett domain név áthozatala a korábbi
regisztrátortól, a Cyberkinetic Kft. szerződött partner regisztrátorához.
2.1.3 Domain név parkoltatás
Azon domainek esetében nyújtott szolgáltatás, melyekhez a domain-használó nem igényelt
tárterületet. A domain fenntartása.
2.1.4 Domain név átirányítás
Azon domainek esetében nyújtott szolgáltatás, melyekhez a domain-használó nem igényelt
tárterületet. A domain név egy másik domain névre történő irányítása.
2.2 Tárterület szolgáltatások
2.2.1 Statikus díjcsomag
A honlap interneten való megjelenéséhez, webszerveren biztosított tárhely, mely kiszolgálja
az adott domaint. A statikus díjcsomag web- és e-mail tárterületet is tartalmaz,
meghatározott méretben, és email fiók számmal. A tárterület nem foglal magában szerver
oldali programok futtatására lehetőséget, illetve helyi adatbázis használatot (mySQL) sem.
2.2.2 Dinamikus díjcsomag
A honlap interneten való megjelenéséhez, webszerveren biztosított tárhely, mely kiszolgálja
az adott domaint. A dinamikus díjcsomag web- és e-mail tárterületet is tartalmaz,
meghatározott méretben, és e-mail fiók számmal. A tárterület alkalmas szerver oldali
programok futtatására, ill. helyi adatbázis használatra (mySQL) is.
2.3 E-mail szolgáltatás
2.3.1 E-mail postafiókok
Az elektronikus levelezéshez szükséges e-mail címek és a hozzájuk tartozó e-mail postafiókok
kialakítása, és az Előfizető rendelkezésére bocsátása, a meghatározott címmel és mérettel.
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