
Høj stabilitet, sikkerhed i top og stærk performance. 

Giv din hjemmeside de 
bedste vilkår

Webhotel
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I dagens digitale landskab kan man ikke komme udenom, hvor vigtigt det 

er for en virksomhed med en stærk digital tilstedeværelse.  

Langt de fleste kunder forventer, at de kan finde dig eller din virksomhed 

på internettet, så de kan danne sig et indtryk, se dine produkter eller 

kontakte dig. 

Derfor er det vigtigt, at din virksomheds hjemmeside er hurtig, kraftfuld 

og sikker, så den kan håndtere trafikken uden problemer. 

Vi tror ikke på, at billigst er lig med bedst, når det kommer til webhoteller. 

Manglerne i en discount-løsning viser sig hurtigt, når først der kommer 

trafik på din side. Vi tror på succes på den lange bane. 

Webhotel



Vælg mellem 3 
webhoteller i særklasse! 

Et webhotel er den plads, hvorpå du hoster din 

hjemmeside, så den er online og dermed tilgængelig og 

kan vises for alle andre. Hos os kan du vælge mellem 3 

forskellige webhotelspakker:  

• Starter: Den optimale webløsning til dig, der ønsker 

basale funktioner til budgetvenlig pris. 

• Standard: Det professionelle webhotel med 

relevante og stærke funktioner til en hjemmeside i 

vækst. 

• Premium: Den mest kraftfulde pakke med 

performance i top og vores avancerede Hosted 

Spamfilter. 

Alle 3 webhoteller kommer med en række fordele:

99,9% oppetidsgaranti

Hurtig og nem installation 

Daglig backup - gemmes i 30 dage 

State-of-the-art datacenter 

Gratis teknisk og dybdegående support 

Gratis og ubegrænset trafik 



Stabilitet, 
sikkerhed og 
performance. 

Stabilitet og sikkerhed 

Vi har investeret store summer i vores danske 

datacentre, og de er i en klasse for sig. De er sikret 

mod brand, tyveri samt strømsvigt, og de overvåges 

24/7. Vi kører på et redundant netværk, så vi med 

99,9% sikkerhed kan garantere, at din side forbliver 

online. 

Derfor kan du trygt og roligt lægge driften af din 

hjemmeside i vores hænder. Ved at hoste din 

hjemmeside hos os, slipper du samtidig for det 

krævende vedligeholdelsesarbejde, der følger med 

en server. Du skal ikke tænke på hardware, 

opdatering af systemer, backup eller overvågning af 

serveren. 
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Vores webhoteller er bygget op ud fra tre 

kernepunkter: Stabilitet, sikkerhed og 

performance. Med et webhotel hos os, kan 

vi garantere, at du har et solidt fundament.  
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Performance 

Forskellige behov kræver forskellige løsninger, og vores webhoteller løser opgaven. Vores webhoteller er spækket med CPU, 

RAM og disk- og databaseplads. Du får mindst 2 CPU-kerner, 1 GB RAM og 25 GB diskplads. Og har du brug for mere, er der 

mere, hvor det kommer fra.  

Webhotellerne kører på enten Linux (PHP) eller Windows (ASP) som operativsystem. Hvad du skal vælge, afhænger af dine 

behov. Uanset hvad, giver du din hjemmeside de bedste forudsætninger for stabilitet og performance. Uden det, ingen succes. 



Moderne funktionalitet
Vores webhoteller er ikke blot kraftfulde. De er også udstyret med den nødvendige 

moderne funktionalitet, som i dag er et krav for at være forrest på den digitale scene. 

Et valg af vores webhoteller er et valg af fremtidssikring. 
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Cron-job manager

Du kan automatisere alle typer af Cron Jobs med 

intervaller, du selv fastsætter. Du kan bl.a. bruge Cron 

Jobs til import/eksport og opdatering af produkter til et 

feed.

Error- og Access Logs

Se og hent dine logs direkte via FTP eller SSH.

HTTP/3, Brotli og TLSv1.3 og QUIC*

Uden at gå for meget i tekniske detaljer påvirker disse 

teknologier hjemmesidens hastighed positivt.

WordPress 1-Click Installer

Du kan nemt og hurtigt installere WordPress samt 

opdatere det fra dit kontrolpanel.

WordPress Litespeed Cache

Vi har inkluderet plugin’et WordPress Litespeed Cache til 

din WordPress installation, som optimerer farten på din 

hjemmeside markant.

Gendannelse fra kontrolpanelet

Med vores gendannelsesværktøj kan du selv gendanne 

emails, filer og databaser – direkte fra dit kontrolpanel. 

De kan gendannes i op til 30 dage.


