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Od ponad 20 lat pomagamy firmom zaistnieć w Internecie. Zapewniamy wszystkie
niezbędne narzędzia, aby bez problemu zacząć działalność czy też wznieść ją na nowy
poziom.

Działamy jako software house, a naszą specjalnością są aplikacje i sklepy internetowe.
Regularnie tworzymy także konfiguratory produktów, które optymalizują i automatyzują
proces sprzedaży. 

Zajmujemy się także hostingiem i serwerami VPS, a cała infrastruktura jest umieszczona w
Polsce.

Hosting, który Cię nie zawiedzie
KIM JESTEŚMY?
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Pracujemy ze wspaniałymi ludźmi
NASI  KL IENCI

DOBRA
ZIMA.PL

Wszystkie firmy tworzą Klienci. To dzięki nim
możemy działać i tworzyć projekty - zarówno te
małe jak i duże.

To z troski o naszych Klientów ciągle podnosimy
poziom naszych usług. Dbamy o jak najlepsze
oprogramowanie dostępne na kontach
hostingowych. Inwestujemy w nowoczesny
sprzęt serwerowy, który stanowi własność firmy.
Utrzymywany jest w profesjonalnym datacenter
we Wrocławiu.  Pełna kontrola nad sprzętem
i oprogramowaniem pozwala nam na lepsze
dopasowanie usług do potrzeb naszych klientów.
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Hosting w MSERWIS
POZNAJ NAS BLIŻEJ

Stabilny, bezpieczny, na wydajnych i szybkich serwerach - taki
jest hosting oferowany przez MSERWIS. Nasze serwery
są zlokalizowane w Polsce. 

O Twój komfort pracy zadba m.in. polskojęzyczny panel
administracyjny cPanel, skaner antywirusowy Imunify,
zaawansowane rozwiązania dla Twojej poczty e-mail.
Zapewnimy Ci także darmowe wsparcie techniczne. 

Oferujemy 2 linie serwerów - Biznes i Ultra - każda z nich 
zadba o różne potrzeby.
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Rodzaje hostingu
 

Serwery z linii Biznes będą właściwe dla
najszerszego grona klientów. 

Duże pojemności dysków SSD i szybkie
procesory gwarantują wysoką wydajność
i stabilność stron WWW, obsługi poczty
firmowej czy kont FTP. Serwery obsłużą
dowolną liczbę domen, z oddzielną stroną
WWW na każdej z nich. 

To kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy,
aby łatwo i wygodnie zarządzać usługami
internetowymi w jednym miejscu.

Serwery z linii Ultra to propozycja 
dla wymagających, zaawansowanych
technicznie klientów. 

Działają na najnowszych procesorach Intel
Xeon Scalable 2nd Gen i na dyskach NVMe.
Zapewniają również dostęp do najnowszych
technologii. Wraz z zestawem narzędzi
dostępnych przez SSH pozwolą nie tylko na
utrzymanie rozbudowanych aplikacji
internetowych, ale również na stworzenie 
środowiska developerskiego.

Nie są to jednak serwery dla każdego - starsze
oprogramowanie nie będzie działać
z serwerami Ultra.

Hosting Biznes Hosting Ultra
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Hosting Biznes
RODZAJE SERWERÓW

Serwery wirtualne Biznes
umożliwią Ci zintegrowanie
dowolnej liczby domen,
niezależnie od tego, gdzie
zostały kupione i jakiego są
rodzaju. Każdą domenę możesz
skierować na inny folder 
na serwerze, dzięki czemu 
na jednym koncie możesz
uruchomić różne serwisy
działające niezależnie. 

Na każdym z pakietów o Twoje
bezpieczeństwo dba system
CloudLinux i skaner
antywirusowy ImunifyAV.

ECO
5 GB

PRO
150 GB

VIP
300 GB

STANDARD
50 GB

Odpowiedni do serwisu
internetowego i prostego sklepu
o niewielkim ruchu.
Idealny dla początkujących.

Opcja idealna dla większych firm,
które utrzymują wiele
niezależnych witryn oraz
rozbudowanych sklepów
internetowych, obsługujących
spore ilości klientów.

Najpopularniejszy wybór dla
małych i średnich serwisów.
Pozwala na utrzymanie
rozbudowanej witryny o dużym
ruchu. To także komfortowe
korzystanie z poczty
elektronicznej nawet przez
kilkunastu użytkowników.

Świetny do utrzymania wielu
rozbudowanych witryn, na
których znajdują się treści 
do pobrania. Podobnie jak
serwer PRO, obsłuży duże ilości
odwiedzających, a także pocztę
e-mail dla dużych organizacji.
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BIZNES

dyski SSD

32 wątki

uptime
serwera
>99,5%

Hosting Biznes
CO S IEDZI  W ŚRODKU?

W 2020 roku zmodernizowaliśmy nasze serwery. 
Poprzednie dyski SAS spięte w RAID 10 zastąpiliśmy
dyskami SSD. 

Taka zmiana pozwoliła nam kilkunastokrotnie zwiększyć
prędkości odczytu i zapisu danych i ponad 1000-krotnie
zwiększyć ilość operacji odczytu i zapisu na sekundę.
Jednocześnie skróciliśmy średni czas dostępu do danych
i wykonywanie nocnych automatycznych kopii
zapasowych - o ponad 50% bez spadków wydajności.

Wymieniliśmy również wszystkie procesory Intel Xeon 
z linii E5 na ich nowsze wersje, taktowane zegarem 3,3
GHz. To bardzo wydajne procesory do zastosowań
serwerowych, a dzięki nim każdy z naszych serwerów
dysponuje aż 32 wątkami.

procesory
Intel Xeon E5 

do 300GB
przestrzeni
dyskowej

BIZNES
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Hosting Biznes
ATUTY NASZEGO HOSTINGU

Wydajność i stabilność dzięki nowoczesnym serwerom.
O bezpieczeństwo Twoich witryn dba skaner antywirusowy ImunifyAV,
który natychmiast reaguje na zagrożenia, oraz CloudLinux - dzięki niemu
Twoje konto hostingowe jest fizycznie oddzielone od innych
użytkowników i posiada indywidualne limity dostępu do zasobów.
Nawet 300 GB miejsca dla firmowych stron i poczty.
Polskojęzyczny panel administracyjny cPanel.
Darmowe certyfikaty Sectigo SSL do każdej domeny (od pakietu PRO).
Serwery wspierają najnowsze wersje technologii PHP, MySQL, Python,
Ruby on Rails, NodeJS.
Obsługa wielu domen z oddzielną stroną www na każdej z nich.
Błyskawiczna instalacja WordPressa dzięki WordPress Toolkit.
Dostęp do serwera przez SSH (od pakietu PRO).
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Hosting Ultra
RODZAJE SERWERÓW

Ta linia serwerów jest najlepszym
wyborem dla najbardziej
wymagających klientów.
Korzystanie z tej linii zapewni
Ci najwięcej narzędzi i możliwości
samodzielnej konfiguracji.
Podobnie jak w linii Biznes, Ultra
wspiera najnowsze wersje m.in
PHP, MySQL czy NodeJS. 

O bezpieczeństwo Twojej strony
zadba oprogramowanie
Imunify360 i darmowy certyfikat
SSL Sectigo.

MINI 
2 GB

ULTRA-L
100 GB

ULTRA-XL
200 GB

ULTRA-M
30 GB

Idealny do obsługi niedużej strony
i maksymalnie 3 skrzynek
pocztowych. Jeśli dopiero
zaczynasz działać online, to
będzie to odpowiedni wybór.

Świetny dla małej i średniej
wielkości serwisów
internetowych. Utrzymasz w
pełni rozbudowaną witrynę
firmową o dużej oglądalności.
Komfortowe korzystanie z poczty
firmowej przez kilkudziesięciu
użytkowników to kolejna zaleta.

Wystarczający do umieszczenia
serwisu firmowego w Internecie
i prostego sklepu
internetowego o niedużym
ruchu.

Polecamy go do utrzymywania
większych serwisów
internetowych o dużej
oglądalności. Przestrzeń
dyskowa zapewnia komfortowe
korzystanie z poczty firmowej
przez wielu użytkowników.

MINI M

L XL
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Hosting Ultra
CO S IEDZI  W ŚRODKU?

Podobnie jak linia Biznes, tak i linia Ultra została
wyposażona w nowy sprzęt. Serwery działają na
procesorach Intel Xeon Scalable 4210R i 4215R. 
To najnowsza linia procesorów, przeznaczona
do profesjonalnych rozwiązań serwerowych. 

Każdy z naszych serwerów jest wyposażony w dwa takie
procesory, co daje łącznie odpowiednio 40 i 32 wątków.
Aby zapewnić jak najlepszą wydajność aplikacji
internetowych, stosujemy wyłącznie najszybsze dyski
NVMe w RAID10, wpięte w local storage. 
Dzięki temu średni czas dostępu do danych
to zaledwie kilkanaście mikrosekund.

W wielu przypadkach serwer z linii Ultra zastąpi nawet
mocny serwer VPS, w znacznie niższej cenie 
i bez konieczności płacenia za pracę
administratora serwera.

BIZNES

dyski NVMe
procesory Intel Xeon 

 4210R i 4215Rdo 40
wątków

uptime
serwera
>99,5%

do 200GB
przestrzeni
dyskowej

ULTRA
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Ultra wydajność i stabilność dzięki procesorom Intel Xeon Scalable 2nd
Gen i dyskom NVMe najnowszej generacji.
Serwery wspierające najnowsze wersje technologii PHP, MySQL, Python,
Ruby on Rails, NodeJS. Choć nie uruchomisz na tych serwerach starszych
wersji aplikacji, to dzięki temu serwer jest wydajniejszy i odporniejszy na
ataki wykorzystujące luki w oprogramowaniu.
O bezpieczeństwo Twoich aplikacji dba Imunify 360. To najbardziej
rozbudowana aplikacja typu server security, która zawiera w sobie skaner
malware, Web Application Firewall i proaktywną ochronę Twoich aplikacji.
Taka ochrona pozytywnie wpływa też na wydajność Twojej strony WWW
czy też sklepu internetowego. Zasoby nie są wykorzystywane przez
niepożądane roboty, tylko są dostępne wyłącznie dla Twoich klientów. 
Darmowe certyfikaty Sectigo SSL do każdej domeny.
Wygodne tworzenie i zarządzanie repozytoriami Git.

Hosting Ultra
ATUTY NASZEGO HOSTINGU
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Serwer VPS
DODATKOWE USŁUGI

bardzo wysoką wydajność,
dostęp do gwarantowanych zasobów,
bezpieczne środowisko do przetwarzania
szczególnie wrażliwych danych,
niestandardową konfigurację
dopasowaną do indywidualnych
wymogów.

To propozycja dla klientów, którzy
potrzebują dedykowanego środowiska dla
serwisów internetowych. Taki serwer
zapewni Ci:

Uruchomienie serwera z wybranym systemem
operacyjnym.
Transfer danych 3TB miesięcznie.
Gwarantowaną moc obliczeniową CPU.
Gwarantowaną wielkość pamięci RAM na
wyłączność.
Gwarantowany 99,50% uptime serwera
(opcjonalnie umowa SLA).
Elastyczne dopasowanie parametrów serwera w
trakcie trwania umowy.
1 dedykowany adres IPv4 (dodatkowe adresy IPv4
na życzenie).
Pełny dostęp root do serwera.
Opcjonalnie - zarządzanie i pełną opiekę
administracyjną 24/7.

Co otrzymasz w ramach utrzymania każdego serwera
VPS?
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Masz już swój serwer? Zleć nam przeniesienie danych do MSERWIS - wykonamy je bezpłatnie w opcji STANDARD
lub wyższej (hosting Biznes) oraz ULTRA-M (hosting ULTRA). Nie musisz się martwić o ważność swojego konta u innego
usługodawcy - przy migracji damy Ci gratis pozostały okres ważności - nawet do 6 miesięcy! 

Jedyne czego potrzebujemy, to dane dostępu do Twojego poprzedniego serwera. W ramach tej usługi wykonamy
następujące czynności:

KONIEC

Bezpłatna migracja z innego serwera
DODATKOWE USŁUGI

Przeniesienie
 plików

 
Przeniesienie baz 

danych MySQL
 

Zmiana delegacji
domen 

(jeśli są utrzymywane
w Domeny.tv)

Podpięcie pod
odpowiednie

foldery

Przeniesienie
wiadomości z kont

pocztowych (jeśli to
możliwe)

Utworzenie kont
pocztowych takich

jak na starym
serwerze 

Zmiana ścieżek
konfiguracyjnych do

nowych ustawień

Możesz korzystać 
z usług w MSERWIS!
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Zmiana pakietu konta hostingowego

DODATKOWE USŁUGI

W każdej chwili możesz bez opłat zwiększyć pakiet konta
hostingowego. Taka operacja nie wywoła przestoju w jego
działaniu. Jeśli do końca Twojego okresu abonamentowego
zostaje więcej niż 6 miesięcy, zostanie on proporcjonalnie
skrócony do opłaty wynikającej z korzystania z nowego
pakietu przez dany okres.

W każdej chwili możesz dokupić indywidualny adres IP 
dla swojego konta. Oznacza to, że będziesz jedynym
użytkownikiem takiego adresu, co niesie ze sobą wiele
korzyści. Ograniczasz ryzyko obniżenia reputacji swojego
adresu przez innego użytkownika - masz pełną kontrolę nad
przesyłanymi treściami.

Jeśli prowadzisz działalność, która wysyła newsletter
do swoich klientów, z pewnością docenisz to, że indywidualny
adres IP zwiększy dostarczalność e-maili.

Indywidualny adres IP dla konta
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Moja przygoda z hostingiem w MSERWIS rozpoczęła się od razu miłym akcentem. Na dzień dobry otrzymałem
pełne wsparcie w migracji moich zasobów - a ten wysokim poziom obsługi klienta mam zawsze, gdy tylko pojawia
się mi jakiś problem, którego nie mogę przeskoczyć.

Również relacja ceny do jakości jest dla mnie najlepszych wskaźnikiem, potwierdzeniem dobrego wyboru. Wiem, że
nie przepłacam. Wiem, że mam naprawdę wysokiej jakości hosting.

Powiązanie współpracy Mserwis z Domeny.tv jest wg mnie świetnym rozwiązaniem. Jedni skupiają się na
bezpiecznym utrzymywania zasobów, drudzy wspomagają mnie w docieraniu do nowych klientów.

Polecam. I jeszcze raz polecam.

Długo szukałem idealnego hostingo- i domenodawcy. W ciągu kilku lat przetestowałem paru dużych operatorów.
Każdy z nich jednak prędzej czy później rozczarował: a to absurdalnymi cenami, a to nieintuicyjnym interfejsem, a
to brakiem pomocy w razie problemów technicznych. 

W 2016 r. przeniosłem nasze wszystkie serwisy na hosting w MSERWIS. Od tamtej pory nie wiem, co to problemy z
serwerem, a nawet jeśli sam coś zepsuję (co czasami mi się zdarza np. podczas niewłaściwej aktualizacji
aktualizacji wtyczek) w ramach dodatkowo wykupionego hostingu zarządzanego zawsze mogę liczyć na szybką i
skuteczną pomoc 

KONRAD GURDAK
AGENCJA NAMINGOWA SYLLABUZZ.PL

MACIEJ DUTKO
  EVOLU.PL

Nasi zadowoleni Klienci
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mserwis.pl

Stabilny i bezpieczny hosting 
dla Twoich usług!
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