
Spółka nazwa.pl jest najczęściej wybieranym krajowym dostawcą usług
rejestracji domen i hostingu w chmurze. Ułatwiamy przedsiębiorcom
tworzenie i rozwijanie biznesu w Internecie poprzez wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Usługi świadczymy zgodnie z
normą bezpieczeństwa ISO 27001 w nowoczesnych Data Center
zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Amsterdamie, Madrycie,
Waszyngtonie i Seattle. Od 1997 roku z naszych usług skorzystało ponad
1 000 000 Klientów, którzy zarejestrowali w tym czasie ponad 5 000 000
domen i uruchomili ponad 500 000 usług hostingowych i 1 000 000
certyfikatów SSL.



Korzyści dla startupów AIP

Kod rabatowy 30% na usługi nazwa.pl świadczone w modelu
abonamentowym.

Domeny – w ramach rejestracji domeny w nazwa.pl aktywowany jest
pakiet usług dodatkowych „Bezpieczna domena”, który chroni i
przyspiesza działanie usług z nią powiązanych. Wśród zabezpieczeń
aktywowanych dla domen rejestrowanych w nazwa.pl można wyróżnić
m.in. DNSSEC, DNS over TLS, CAA, zabezpieczenia poczty
elektronicznej SPF, DKIM i DMARC. Użytkownicy domen
zarejestrowanych w nazwa.pl mogą również korzystać z technologii
DNS Anycast, która znacznie skraca czas oczekiwania na nawiązanie
połączenia ze stroną WWW działającą pod daną domeną.



CloudHosting – usługa hostingowa oferowana tylko przez nazwa.pl, 
przewyższająca pod każdym względem tradycyjny hosting. CloudHosting, 
czyli hosting w chmurze, oferuje najwyższą szybkość działania stron WWW, 
skalowalność zasobów oraz reakcję na potencjalne awarie w ułamkach 
sekund. Każdy użytkownik CloudHostingu ma dostęp do sieci CDN nazwa.pl, 
która zapewnia błyskawiczne przesyłanie stron WWW do przeglądarek 
użytkowników na całym świecie.

CloudMail – bezpieczna oraz wolna od reklam i spamu poczta e-mail we 
własnej domenie, w ramach której dostępne jest nawet do 2 TB powierzchni 
dyskowej. Dostęp do poczty e-mail na serwerach nazwa.pl jest możliwy 
poprzez standardowe programy pocztowe, aplikację mobilną na urządzenia 
z systemem Android oraz webmail.

Certyfikaty SSL – usługi pozwalające na zaszyfrowanie komunikacji 
pomiędzy użytkownikiem, odwiedzającym stronę, a serwerem WWW. 
Certyfikaty SSL chronią przesyłane w ten sposób m.in. hasła, dane osobowe 
i numery kart kredytowych. W ofercie nazwa.pl znajdują się certyfikaty 
ECDSA P-384, które są odpowiednikami 7680-bitowych RSA.

https://www.nazwa.pl/hosting/
https://www.nazwa.pl/poczta/
https://www.nazwa.pl/certyfikaty-ssl/


CloudHosting WordPress – usługa zoptymalizowana pod 
najpopularniejszą na świecie platformę do tworzenia stron 
internetowych, cieszącą się szerokim wsparciem skupionej 
wokół niej społeczności. Rozwiązanie zawiera 
automatycznie skonfigurowane pakiety, które pozwolą 
sprawnie uruchomić każdy rodzaj serwisu WWW na 
WordPressie, a technologia hostingu w chmurze zapewni 
maksymalną szybkość działania. 

Serwery VPS – serwery, które odpowiadają na potrzeby 
najbardziej wymagających użytkowników, umożliwiają 
pełną konfigurację środowiska na poziomie systemu 
operacyjnego. Serwery VPS w nazwa.pl charakteryzują się 
wirtualizacją KVM, która pozwala na uruchamianie nawet 
najbardziej zaawansowanych projektów. Wśród 
oferowanych systemów operacyjnych, które można 
zainstalować na serwerach VPS, dostępnych jest aż 5 
dystrybucji Linuxa, takich jak Ubuntu, CentOS, Debian, 
Fedora, openSUSE oraz Windows Server Standard. 
Serwery VPS w nazwa.pl działają w oparciu o procesory 
Intel Xeon E5, w zależności od wyboru użytkownika -
taktowane zegarem 2,2 lub 3,3 GHz.

https://www.nazwa.pl/vps/
https://www.nazwa.pl/wordpress/


Skorzystaj z oferty
nazwa.pl w AIP

partner@aip.link

570 209 559




