QUIN ÉS EL
HOSTING
IDEAL PER AL
TEU WEB?

ASPECTES QUE CAL TENIR EN
COMPTE A L’HORA DE
CONTRACTAR UN HOSTING
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Tipus de hosting
Hosting Compartit:
Es tracta de compartir l’allotjament web amb altres usuaris. Es
comparteixen els recursos del servidor: memòria RAM, espai al
disc dur, CPU (processador), transferència mensual, bases de
dades, amplada de banda, IP, etc.
Ideal per a: petites i mitjanes empreses i webs personals
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Servidor Virtual (VPS):
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VPS és l’acrònim de Servidor Virtual Privat. En aquesta modalitat de
hosting, continues compartint el servidor web amb altres usuaris,
però en una partició separada en què disposes dels teus propis
recursos i no els comparteixes amb la resta de hostings.L’avantatge
és que disposes d’un servidor amb recursos exclusius per a tu a un
preu relativament baix.
Ideal per a: empreses mitjanes amb diversos llocs web, amb un volum
de visites creixent i/o botigues virtuals

Hosting al núvol:
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En aquest tipus de hosting, el teu web no té un espai concret
delimitat, sinó que la informació es desa en diversos servidors. Quan
un d’aquests està ocupat o té alguna incidència, la informació es
replica en un altre servidor. Això permet augmentar i reduir la
potència del hosting quan ho necessitis, és un sistema totalment
escalable.
Ideal per a: llocs web que alternin temporades amb volums de visites
molt alts i d’altres de més baixos.

Servidor dedicat:
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Amb un servidor dedicat disposes d’una màquina física reservada
exclusivament per a tu, on gestiones de manera absolutament
autònoma els teus llocs web i altres continguts. Tens plena autonomia i
llibertat en la gestió de la màquina, però també és cert que calen
coneixements d’administració de servidors.
Ideal per a: grans empreses amb webs de molt tràfic.

SERVEIS QUE
INCLOUEN ELS
HOSTINGS
• Certificats SSL
• Email corporatiu
• Bases de dades
• Còpies de seguretat
• Servei de supor tècnic
• Instal·lació de software
com WodPress,
PrestaShop, Drupals i
molts més

ABANS DE
CONTRACTAR UN
HOSTING, FIXA’T EN...
• Que sigui segur
• Que compti amb l’espai
necessari
• Que tingui una bona quota
de transferència o càrrega
mensual
• Que tingui bona velocitat de
càrrega
• Que disposi d’un tauler de
control intuïtiu
• Que ofereixi suport 365 dies
l’any i en la teva llengua
• Que s’hi puguin fer
migracions sense perdre
dades

SI NECESSITES
UN BON HOSTING..
¡Nominalia!

Si et cal un bon allotjament per al teu web, Nominalia t’ofereix molts
plans de hosting al millor preu, així com servidors VPS, Cloud i
Dedicats. Totes les opcions d’allotjament web inclouen el registre de
dominis, certificat SSL, transferència il·limitada, espai suficient per al
teu web, cPanel, suport tècnic en català i còpies de seguretat
periòdiques.

Visita Nominalia.com per saber-ne més!
https://www.nominalia.com/hosting/

