
I.M. "LEVEL 7" S.R.L
IDNO 1008600050969   IBAN MD77VI000002251403673MDL   BC VICTORIABANK   SWIFT VICBMD2X416

Tel: +373 22 819999  Fax: +(373 22) 819998   Email: info@ihost.md Web: www.ihost.md

Ofertă publică serviciu

Găzduire Magazine Online

Performanță
optimizată

Platformă ultra performantă și flexibilă pentru eCommerce.
Soluția perfectă pentru magazine Online și sectorul IMM din Moldova

Ofertele de hosting eCommerce îți oferă acces la ultimele versiuni și tehnologii 
software în mod implicit.

Utilizăm o platformă modernă și software precum LiteSpeed, PHP 7.4, MariaDB pentru a oferi performanța 
necesară pentru magazinul tău Online. Protecție și accelerare CDN oferită de CloudFlare asigură cea mai 
rapidă, securizată și optimă conexiune spre serverul tău.

�  Izolare completă a resurselor și proceselor cu scalabilitate nelimitată la cerere.

�  Protecție împotriva atacurilor online și monitorizare proactivă a disponibilității paginilor.

�  Migrare gratuită și asistență eCommerce pentru optimizarea și îmbunătățirea indicilor de optimizare SEO/SEM.

�  Experiență de peste 15 ani pe piața locală de servicii TIC și clienții din Top 100 companii din Moldova.

pentru eCommerce



iHost oferă găzduire folosind cele mai moderne tehnologii și platforme tehnologice 
din Moldova. Iar cel mai rapid Internet face diferența.
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De ce iHost este

alegerea corectă

Aplicații WEB
1-click
Instalează orice tip de aplicați 
eCommerce cu doar 1 singur 
click. Simplu, rapid, comod și 
sigur.

Servere
Ultra Rapide
Servere și echipamente de 
ultimă generație cu stocare 
SSD/NVME pentru performanță 
și stabilitate.

Instrumente
de Migrare
Instrumentele și instrucțiunile 
pentru migrare o fac simplă și 
rapidă chiar și pentru 
începători.

Backup și
Recuperare
Backup de date configurabil cu 
protecție de până la 365 zile. 
Recuperare simplă cu doar 1 
click

Server Side
Cache
Instrumentele de Cache la 
nivel de server de aplicații îți 
oferă peste 400% 
performanță și optimizare

Monitorizare
și Securitate
Monitorizare în timp real 
contra atacurilor cibernetice 
din Internet cât și ale 
modulelor din aplicație

Da, mai rapid cu 174%
Conform rezultatelor studiului efectuat de Intel. Pentru toate ofertele
de serverele virtuale oferite pe platforma Intel® XEON® și
stocare SSD/NVME

Migrează,
Instalează sau
Clonează
Setul de instrumente și opțiuni 
Composer, Git, WP-CLI îți oferă 
posibilitatea să operezi toate 
schimbările și modificările simplu și 
rapid. Acum migrarea, upgrade sau 
versiunea nouă numai este o 
problemă. În cazul când după 
upgrade ceva nu merge conform 
planului, cu un click poți reveni înapoi 
fără nervi.

Instrumentele sunt disponibile pentru 
toate soluțiile de găzduire 
eCommerce.
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Parteneri

Primiți consultații și oferte de la
partenerii iHost pentru dezvoltarea
și lansarea magazinului Online

Spațiu stocare

Trafic Internet

Certificat SSL

Backup Date

CDN Gratuit

Suport PHP 8

Securitate Completă

Auto-Updates

Web Firewall

Instant Clone

Optimizare DB

Cache Engine

Migrare Gratuită

Acces prin SSH

Suport Tehnic 24/7/365

Server UPTIME

Echipament clasa Enterprise
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Abonamente
și caracteristici

Eco
Cel mai bun Startup online

25$
lunar

45$
lunar

70$
lunar

Premier
Pentru afaceri online de succes

Pro
Magazine online de performanță

4 x Intel® Xeon® series / ECC RAM / RAID10 / SSD / Dual 10 Gigabit / 2 x PSU
Servere Seria HPE DL580, HPE DL360p și sisteme de stocare HPE MSA

Suport Platforme

RT Design Studio
Design, Branding, Interfețe grafice,
Consultanță, Infografică
www.rt.md

TRIGAVA
Dezvoltare CMS, Consultanță,
Servicii SEO și Optimizare Web
www.trigava.md


