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ВИ предлага

Поддръжка
на
уеб сайтове
Всички права запазени

НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД цени своите клиенти и следва принципа за създаване на дългосрочни и ефективни взаимоотношения с тях. Затова, освен изработване на
уеб сайтове, ние предлагаме и качествена поддръжка – гарант за успеха на Вашия бизнес.

Какво представлява услугата
по поддръжка на уеб сайт
и какво включва?
Предлаганата от НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД
поддръжка на уеб сайтове е услуга, която се предлага както
в комплект с изработването на уеб сайт, така и отделно.
Във всеки един проект, ние прилагаме индивидуален подход, съобразен със сферата на дейност и потребителските й
групи. Така постигаме максимални положителни резултати
и привличаме нови клиенти за Вашия бизнес.
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НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД
предлага следните услуги,
свързани с поддръжката на Вашия уеб сайт:

• актуализиране на съдържанието на уеб сайта;

• нанасяне на корекции по вече изградения дизайн
или функционалност на уеб сайта (ако е необходимо);

• непрекъснато наблюдение върху работата на уеб
сайта и неговото правилно функциониране;

• грижа за възникнали потенциални проблеми с работата на уеб сайта и готовност за бързото им отстраняване;

• архивиране на съдържанието на уеб сайта и създаване на резервни копия;

• антивирусна защита;

• защита от външни атаки и пробиви;

• поддръжка на хостинга;

• осигуряване на непрекъснато електрозахранване;

• възможност за бърза връзка с администратора на
уеб сайта;

• възстановяване на уеб сайта в случай на срив или
загуба на публикуваната в него информация;

• отстраняване на проблеми, свързани с неизправност
или пробив на обслужващия софтуер;

• осигуряване на копие на уеб сайта на друг сървър,
като информацията на двата сървъра ще бъде периодично синхронизирана.
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СПОКОЙСТВИЕ
КАЧЕСТВО
ИДЕНТИЧНОСТ

Ако доверите поддръжката на Вашия уеб сайт на екипа
на НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД, Вие си
гарантирате качество, спокойствие и идентичност.
Ние сме винаги на разположение и можем да Ви
консултираме относно времето за изпълнение на
услугата по поддръжка и съответните цени, разбира се,
в зависимост от Вашите възможности.
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