Nyhedsbrev juni 2015
Vi sender dig hermed vores nyhedsbrev, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad vi går og
foretager os i datacenteret udover de aktiviteter, der er tilbydes på vores website.
Vores virksomhed, der er etableret i år 2000, er i dag en af landets førende
webhotel og domæne udbydere. Med opkøb af SN Hosting og iDomain for nogle år
siden, tilbyder i dag en lang række af nye spændende og innovative services.
Hertil har vi udviklet både webshop og VPS løsninger, hvor man selv kan styre sin
egen Cloud server. Der udover tilbyder vi i dag webhotel løsninger præinstalleret
med CMS løsninger såsom Wordpress, Joomla eller Drupal.

Nyt design på Azero website
Vores hjemmeside har længe trængt til at blive fornyet, hvorfor vi har brugt de
sidste par måneder på at opfriske websitet med nye farver, design og løsninger.
Vi har desuden tilføjet nyt indhold, support sider og løsninger.
Det er vores håb, at siden i det nutidige design er indbydende og let at bruge.
Besøg os på http://www.azero.dk og læs mere.
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Nyt status og driftsinformation
I forbindelse med lanceringen af vores nye hjemmeside har vi også bygget en ny
status og driftsinformations website, hvor man kan følge med i, hvad der sker i
datacenteret, når vi opdaterer og vedligeholder de tekniske løsninger.
Læs mere på http://status.azero.dk

Nye webhotel løsninger med præinstalleret CMS eller webshop
Vi har tilføjet nye webhotel løsninger til vores website, hvor man kan bestille et helt
almindeligt webhotel og få en præinstalleret Content Management System (CMS)
løsning med uden merpris.
Der er tale om OpenSource webhotel løsningerne Wordpress, Joomla eller Drupal,
som vi hjælper med at lægge på løsningen inden den leveres.
Hertil kan vi via vores webshop Ecom løsninger ligeledes tilbyde en webshop med
præinstalleret osCommerce e-butik løsning klar til brug.
Man har selv ansvar for at lægge et design på, opdatere og vedligeholde løsningen,
eller man kan i stedet kontakte os for hjælp til at få dette foretaget, hvilket vi kan
tilbyde til en skarp og konkurrencedygtig pris.
Læs mere herom på http://azero.dk/produkter/webhoteller/cmswebhotel/
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Færre og bedre webhotel produkter
Vi har på baggrund af lanceringen af vores nye hjemmeside, og samtidig
efterspørgsel fra vores kunder, forenklet antallet af vores produkter og services.
Det betyder at vi fremover tilbyder et mindre antal løsninger, hvor vi i stedet har
forøget mængden af ting, der følger med i løsningen, såsom diskplads, kapacitet mv.
Vi leverer desuden SQL database adgang med fra selv de mindste løsninger.
Vores webhotel produkter indeholder og koster fremover følgende.
Domain Link
Ironsite
Firesite
Ecom VPS

1 domæne
1 domæne
2 domæner
5 domæner

DNS pegning
1 Gbyte plads
25 Gbyte plads
50 Gbyte plads

Kr. 99,- setup
Fri trafik
Fri trafik
Fri trafik

Kr. 9,- mdl.
Kr. 99,- mdl.
Kr. 199,- mdl.
Kr. 499,- mdl.

Der følger desuden CMS præinstallation uden beregning med i alle nye løsninger.
Kunder med eksisterende løsninger hos os, vil således fremover opleve en mindre
prisstigning, hvis deres webhotel løsning var mindre end før vi foretog ændringen.
Ring, skriv eller chat endelig med os og hør nærmere herom, hvis du har spørgsmål
til det nye produkt sortiment eller prisen på dit webhotel.
Har du mere end 10 løsninger hos os, så kontakt os for at opnå en rabataftale.
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