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Ważność specyfi kacji 

Od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania nowszą wersją 
Specyfi kacji.

Określenia występujące w Specyfi kacji

„Panel Klienta” – oznacza oprogramowanie udostępnione 
przez fi rmę STUDIO KOLOR Edward Świrkowicz, służące do 
samodzielnego zarządzania i konfi gurowania usługi przez 
użytkownika, działające poprzez przeglądarkę internetową.

„Hasło roota” – hasło użytkownika systemu operacyjnego 
o najwyższym poziomie uprawnień systemowych.

Specyfi kacja usługi serwera wirtualnego

„Usługa serwera wirtualnego” polega na oddaniu 1. 
Klientowi do korzystania powierzchni dysku, dostępu 
do oprogramowania i mocy obliczeniowej serwe-
ra HOST KOLOR, przyłączonego do sieci Internet, 
przy zachowaniu parametrów określonych w Umowie.
Powierzchnia dysku serwera wirtualnego wykorzystana 2. 
może być w szczególności na potrzeby udostępnienia w 
sieci Internet stron www lub korzystania z usług pocz-
ty elektronicznej oraz umieszczenia tam baz danych 
w technologiach wynikających z umowy.
Poprzez limit pojemności serwera wirtualnego rozu-3. 
mieć należy maksymalny rozmiar danych, które mogą 
być umieszczone przez Klienta na powierzchni dysku 
serwera wirtualnego. STUDIO KOLOR może umożli-
wić przekroczenie udostępnionej powierzchni, wów-
czas powstaje obowiązek zapłaty za przekroczoną 
przestrzeń zgodnie z Cennikiem.
Poprzez limit transferu danych rozumieć należy maksy-4. 
malny, łączny rozmiar danych wysłanych z serwera wir-
tualnego w okresie każdego miesiąca kalendarzowego. 
Naliczany jest wyłącznie ruch wychodzący. Informacja 
o aktualnie generowanym ruchu jest dostępna poprzez 
Panel Klienta. STUDIO KOLOR może umożliwić przekro-
czenie objętego umową limitu. Przekroczenie objętego 
umową limitu rodzi konieczność dokonania opłaty wyn 
ikającej z Cennika za dodatkowy transfer.
Jeśli limit transferu jest podany w stosunku rocznym, 5. 
to przysługujący w każdym miesiącu kalendarzowym 
stanowi 1/12 limitu rocznego, określonego w umowie.
Usługa poczty polega na udostępnieniu Klien-6. 
towi możliwości utworzenia i korzystania z 
określonej liczby kont poczty elektronicznej.

Rozmiar danych umieszczonych na kontach 7. 
poczty elektronicznej oraz wielkość ich transferu, 
wliczane są do poziomu wykorzystania parametrów 
serwera wirtualnego.
STUDIO KOLOR zapewnia możliwość dostępu do pocz-8. 
ty elektronicznej oraz udostępnia narzędzia niezbędne 
do samodzielnej konfi guracji Usługi za pośrednictwem 
Strony internetowej.
Aktywacja przez Klienta usługi dodatkowej fi ltra anty-9. 
spamowego, może skutkować blokowaniem niektó-
rych wiadomości, niestanowiących spamu.
STUDIO KOLOR zastrzega sobie prawo do korzystania 10. 
z globalnie wprowadzonych rozwiązań antywiruso-
wych i antyspamowych, które mogą w szczególnych 
wypadkach ograniczyć możliwość przesłania lub ode-
brania korespondencji zakwalifi kowanej przez to opro-
gramowanie jako niebezpiecznej.
Klient korzystając z usługi poczty na serwerze współ-11. 
dzielonym jest potencjalnie narażony na czasowe 
trudności, związane z ewentualnym wpisaniem ser-
wera na tzw. „czarne listy”, co może mieć poten-
cjalnie miejsce w związku z rozesłaniem niechcia-
nej korespondencji przez jednego z użytkowników 
serwera współdzielonego.
Klient korzystający z utrzymania innych zasobów 12. 
na serwerze współdzielonym jest potencjalnie nara-
żony na chwilowe zaburzenia w działaniu serwera, 
w tym ograniczenia wydajności, związane z aktywno-
ścią pozostałych Klientów współdzielących ten sam 
fi zyczny serwer. 
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Funkcjonalność usług hostingu współdzielonego z Panelem Klienta
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Oprogramowanie systemowe na serwerach współdzielonych - informacje techniczne

Dodatkowe informacje

Do korzystania z Panelu Klienta niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone 1. 
w aktualną przeglądarkę internetową.
Do korzystania z poczty na komputerze użytkownika niezbędne jest oprogramowanie zwane „klientem poczty”, 2. 
obsługujące pocztę poprzez obsługiwane protokoły.
Poprzez Panel Klienta użytkownik ma wgląd w niezbędne ustawienia konfi guracyjne.3. 
Przesyłanie jakichkolwiek plików na udostępniony serwer i pobieranie ich z serwera jest uwarunkowane prędkością 4. 
posiadanego łącza internetowego.
W wypadku szczególnie niekorzystnej relacji między prędkością łącza internetowego i wielkością przesyłanego pliku 5. 
może dojść do zerwania połączenia zanim plik zostanie w pełni przesłany.
Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że wytransferowanie 150 GB danych w ciągu miesiąca odpowiada 6. 
wykorzystaniu pasma 1 mbit/s.


