Premium Wordpress Support & Hosting
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AgencyWP en lösning för webb
och reklambyråer.
Sinnesro! Spendera mindre tid på att oroa dig för dina kunders
hemsidor och mer tid på att utveckla företaget. Oavsett om kund
behöver återställa sin hemsida eller om de får en plötslig trafikökning så
finns vi på AgencyWP redo att hjälpa till.
Visst låter det bra? Det är precis som vi skriver. Vi tar hand om alla era
hemsidor redan från dag ett. Vi flyttar, optimerar, lanserar och underhåller era sidor med våra fantastiska in-house verktyg.. Vi levererar
ett starkt system baserat på Google Cloud Platform optimerat för just
Wordpress.
Tillsammans med vår internationella partner Kinsta kan vi erbjuda det
bästa inom support och hosting till ett otroligt pris.

Återkommande drifttidskontroller
Vi kontrollerar status på alla hemsidor var tredje minut. Det innebär 720
kontroller för varje hemsida varje dag vilket betyder vi hittar problemen
innan din kund gör det!

Alltid säkerhetskopierad
Vi säkerhetskopierar dina hemsidor minst en gång om dagen. Om det
värsta skulle hända kommer du att kunna återinföra en säkerhetskopia
av din hemsida med ett knapptryck. Vi erbjuder skilda säkerhetskopior i
alla miljöer - “live & staging” - så att alla versioner är säkrade.

Automatisk skalning
Vår infrastruktur är uppbyggd på Google Cloud Platform som gör att
kraften i Googles hårdvara alltid är tillgänglig. Kundens hemsida kan
skalas upp till rätt behov vid olika belastningar. Kraften kommer alltid att
finnas där när hemsidan behöver den.

Vi driver ett support system
som bryr sig
Leverera snabb och kunnig support har varit vår främsta prioritet sedan
dag ett. Istället för manussvar, har vi verkliga WordPress experter i
beredskap 24/7 redo att hjälpa dig.
Med vår direkt online chatt i admin panelen får du omedelbar kontakt
med en supportmedarbetare som i sin tur har utvecklare, tekniker och
serverpersonal på standby för snabba åtgärder. I snitt ligger vår svarstid
under 2 minuter och åtgärd inom 1-24 timmar vid stora problem, men
det mesta löser vi direkt.

Inga problem går olösta!
Hos Helsingborg Design LAB är WordPress-kunskap inte en eftertanke,
det är vår högsta prioritet. Vårt team talar flytande WordPress, har stor
erfarenhet med problemlösning, serverunderhåll, tema och plugin
uppbyggnad, källkod programmering som bidrar till WordPress kärna,
och mycket mer!

Varje problem löst
Oavsett om en hemsida är nere, du blir attackerad, eller har SSL problem, så gör det ingen skillnad, vi ser till att det snabbt åtgärdas på det
mest professionella sätt.

Samarbete
Vi betonar delningen av kunskap inom vår
supportavdelning vilket gör att vi är som en väloljad
maskin. Komplexa problem kan behöva samarbete
Woocommerce

bakom kulisserna, något som vårt team är mer än

WooCommerce hemsidor är mycket krävande. Det är
viktigt att man vid val av WooCommerce webbhosting
väljer en optimerad sådan, som är byggd för oändlig
skalning.

redo för.

Vi jobbar väldigt hårt och har extra resurser för varje
E-Handel hemsida vi drifta. En hemsida som ligger nere är
en hemsida som tappar försäljning vilket vi inte acceptera.

AgencyWP är ett omtänkt webbhotell
för webb & reklambyråer
AgencyWP är en plattform skapad med ett syfte att vara din portal till en
kraftfull webbhantering. Se detaljerad statistik, hantera DNS-inställningar,
använda verktyg, hantera faktureringsinformation och mer. Här får du en
tydlig bild och rapport på allt som händer med kunders hemsidor för att du
lätt ska kunna fakturera vidare.

Användarvänligt men kraftfullt
Förenklad hemsidehantering. Vare sig du vill lägga till en ny hemsida,
distribuera en staging-server, klona en WordPress hemsida, se
detaljerade hemsideanalyser eller begära en flytt - allt finns där i ett
lättanvänt gränssnitt. Hela AgencyWP backat av fysiska Wordpress
expterter som finns just för att hjälpa dig och din kunds hemsida.

För dig som kommer från Cpanel eller
Plesk eller ett annat webbhotell så vet du
att det är tidskrävande att ta en
säkerhetskopia. Nu behöver du bara
skriva till supporten att du vill ta en
säkerhetskopia eller vad det nu än kan
vara så får du svar inom 2 minuter.

Nginx omvänd proxy

Cloudflare Railgun

Stöder att ladda Wordpress från en undermapp medans
en separat hemsida (Wordpress eller annan) laddas från
rotdomänen.

Öppen källa, minnesintern datastruktur affär, använd som
en databas, cache och meddelandehanterare.

Cloudflare Railgun

Skala besök och

Railgun ser till att kopplingen mellan din ursprungsserver
och Cloudfare-nätverket är så snabbt som möjligt.

Du behöver inte ändra paket för att hantera en
trafikökning. Transparent överskottsprissättning gör att du
kan göra beräkningar i förväg.

Skulle du behöva något extra för din stack, vi kan diskutera det!

Våra Paket 25-100 Sidor
Vi erbjuder anpassade paket till vare kund vi jobbar med. För att få en
bättre bild så har vi tagit fram lite olika paket som standard. Våra paket
bygger på antal Support timmar och ett antal installationer och
utifrån det genereras ett fast månadspris och rekommenderade
försäljningsvärden.

Har ni mindre än 25 sidor?
Kontakta oss

Byrå 1
20h/mån

Byrå 2
40h/mån

Byrå 3
70h/mån

Byrå 4
95h/mån

Wordpress Installationer
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SSD Lagring

50 GB

100 GB

150 GB

250GB

Kostnadsfri CDN

100 GB
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1000 GB

14 Dagar

14 Dagar

30 Dagar
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10

12

Migrering av sidor
Google Cloud Platform
Automatiserad Backup
Säkerhetskopieringsbevaring

30 Dagar

Live/Staging Miljö
Byråsupport dygnet runt
Kostnadsfri SSL Certifikat
PHP Arbetare per sida
Kloning av hemsida
SSH Åtkomst

En avgift om 1200kr/ månad tillkommer
för Whitelabel service.

White-label
Kundsupport dynet runt
White-labled cache plugin
White-labled support chat
White-labled byrå/kund portal

16

Våra Paket 200 - 500 Sidor
Vi erbjuder anpassade paket till vare kund vi jobbar med. För att få en
bättre bild så har vi tagit fram lite olika paket som standard. Våra paket
bygger på antal Support timmar och ett antal installationer och
utifrån det genereras ett fast månadspris och rekommenderade
försäljningsvärden.

Byrå 8

Har ni mindre än 25 sidor?
Kontakta oss

Byrå 5
182h/mån

Byrå 6
265h/mån

Byrå 7
345h/mån

400h/mån

Wordpress Installationer

200

300

400

500

SSD Lagring

500 GB

800 GB

1000 GB

2000 GB

Kostnadsfri CDN

1000 GB

1000 GB

1000 GB

1000 GB

14 Dagar

14 Dagar

30 Dagar

30 Dagar

Migrering av sidor
Google Cloud Platform
Automatiserad Backup
Säkerhetskopieringsbevaring
Live/Staging Miljö
Byråsupport dygnet runt
Kostnadsfri SSL Certifikat
PHP Arbetare per sida
Kloning av hemsida
SSH Åtkomst

En avgift om 1200kr/ månad tillkommer
för Whitelabel service.

White-label

Kundsupport dynet runt
White-labled cache plugin
White-labled support chat
White-labled byrå/kund portal
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10

12
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