
Odwirusowanie serwisu www bazującego na silniku WordPress

Pakiet skierowany jest dla klientów posiadających serwis internetowy z silnikiem WordPress. 

W skład pakietu wchodzi:

- odwirusowanie serwisu z silnikiem WordPress;

- aktualizacja serwisu, jeżeli istnieje nowsza wersja;

- przekazanie wskazówek klientowi mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa serwisu www;

- czas realizacji do 48 godzin, czas realizacji jest liczony od wpłynięcia opłaty za usługę na konto 
itmon.pl;

- cena 99zł netto, jest ceną promocyjną. Cena podstawowa usługi to 169zł.

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz zamówienia i czeka na potwierdzenie itmon.pl

2. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i wysyła dalsze informacje do klienta w celu realizacji 
zamówienia. Wraz z informacją o płatnościach.

3. Klient przesyła dodatkowe informacje i dokonuje płatności

4. Itmon.pl wykonuje usługę i informuje klienta o zakończeniu oraz przesyła dodatkowe informacje.

Odwirusowanie serwisu www bazującego na silniku Joomla

Pakiet skierowany jest dla klientów posiadających serwis internetowy z silnikiem Joomla. 

W skład pakietu wchodzi:

- odwirusowanie serwisu z silnikiem Joomla;

- aktualizacja serwisu, jeżeli istnieje nowsza wersja;

- przekazanie wskazówek klientowi mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa serwisu www

- czas realizacji do 48 godzin, czas realizacji jest liczony od wpłynięcia opłaty za usługę na konto 
itmon.pl

- cena 99zł netto, jest ceną promocyjną. Cena podstawowa usługi to 169zł.

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz zamówienia i czeka na potwierdzenie itmon.pl

2. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i wysyła dalsze informacje do klienta w celu realizacji 
zamówienia. Wraz z informacją o płatnościach.

3. Klient przesyła dodatkowe informacje i dokonuje płatności

4. Itmon.pl wykonuje usługę i informuje klienta o zakończeniu oraz przesyła dodatkowe informacje.



Odwirusowanie  statycznych i dynamicznych

Pakiet skierowany jest dla klientów nie posiadających serwisów internetowych bazujących na silniku 
WordPress czy Joomla.

W skład pakietu wchodzi:

- odwirusowanie serwisu www;

- przekazanie wskazówek klientowi mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa serwisu www'

- czas realizacji do 48 godzin, czas realizacji jest liczony od wpłynięcia opłaty za usługę na konto 
itmon.pl;

- cena od 49zł netto, jest najniższą ceną za wykonanie usługi. Cena może znacznie się różnić w 
zależność od poziomu zawirusowania serwisu i samej jego budowy. Przed rozpoczęciem pracy 
Itmon.pl wycenia usługę.

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz wyceny zamówienia i czeka na odpowiedź itmon.pl

2. Itmon.pl wycenia usługę i przesyła informacje klientowi.

3. W przypadku gdy klient chce skorzystać z usługi, informuje o tym itmon.pl

2. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i wysyła dalsze informacje do klienta w celu realizacji 
zamówienia. Wraz z informacją o płatnościach.

3. Klient przesyła dodatkowe informacje i dokonuje płatności

4. Itmon.pl wykonuje usługę i informuje klienta o zakończeniu oraz przesyła dodatkowe informacje.

Abonament MINI

Abonament MINI jest najtańszą usługą abonamentową. 

W skład abonamentu wchodzi:

- monitorowanie dostępność serwisu co 10 min 24 godziny na dobę za pomocą protokołu http/https;

- monitorowanie czasu odpowiedzi serwisu co 10min, 24 godziny na dobę;

- powiadomienia e-mail wysyłane są  gdy serwis jest niedostępny, nie ma żadnych limitów na 
powiadomienia e-mail.

-10 darmowych powiadomień sms. Cennik sms znajduje się w dokumentach; 

- obsługa jednego serwisu;

- monitoring z co najmniej 3 niezależnych serwerów; 

- usługa jest objęta 14 dniowym okresem testowym;

- cena 14,90 netto miesięcznie lub rocznie 139zł netto są to ceny promocyjne. Podstawowa cena usługi
to 19zł netto miesięcznie lub 179zł netto rocznie.

Usługa objęta jest 30 dniową gwarancją. Jeśli nie będziesz zadowolony 

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz zamówienia (klikając „Zamów”) i czeka na odpowiedź itmon.pl



2. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i zaczyna świadczyć usługę w 14 dniowym okresie 
testowym. 

3. Pod koniec okresu testowego itmon.pl informuje klient o zakończeniu i przesyła dodatkowe 
informacje w celu kontynuowania usługi.

Abonament STANDARD

Abonament STANDARD jest najlepszą ofertą. Pozwala monitorować dostępność serwisu co 5 min 
oraz sprawdza czy wersja WordPress jest aktualna. Dodatkową możliwością jest monitorowanie 
istnienia danej frazy w wyświetlanej stronie. 

 

W skład abonamentu wchodzi:

- monitorowanie dostępność serwisu co 5 min, 24 godziny na dobę za pomocą protokołu http/https;

- monitorowani serwisu pod kątem dostępności danej frazy co 5min, 24 godziny na dobę;

- monitorowanie czasu odpowiedzi serwisu co 5min, 24 godziny na dobę;

- monitorowanie aktualnej wersji WordPress, ta część pakietu obecnie jest skierowana tylko dla 
serwisów z silnikiem WordPress; 

- powiadomienia e-mail, nie ma żadnych limitów na powiadomienia e-mail;

-10 darmowych powiadomień sms. Cennik sms znajduje się w dokumentach; 

- obsługa jednego serwisu;

- monitoring z co najmniej 3 niezależnych serwerów; 

- 10% zniżki na pozostałe usługi świadczone przez itmon.pl;

- usługa jest objęta 14 dniowym okresem testowym;

- cena  29 netto miesięcznie lub rocznie 319zł  netto są to ceny promocyjne. Podstawowa cena usługi 
to 49zł netto miesięcznie lub 539 zł netto rocznie.

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz zamówienia (klikając „Zamów”) i czeka na odpowiedź itmon.pl

2. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i zaczyna świadczyć usługę w 14 dniowym okresie 
testowym. 

3. Pod koniec okresu testowego itmon.pl informuje klient o zakończeniu i przesyła dodatkowe 
informacje w celu kontynuowania usługi.

Abonament PREMIUM

Abonament PREMIUM jest skierowany dla klientów ceniących swój czas. Pozwala monitorować 
dostępność serwisu co 5 min oraz  sprawdza czy wersja WordPress jest aktualna. Dodatkową cechą 
tego abonamentu jest wykonywanie aktualizacji serwisu WordPress oraz odwirusowanie serwisu.

 

W skład abonamentu wchodzi:

- monitorowanie dostępność serwisu co 1 min, 24 godziny na dobę;

- monitorowani serwisu pod kątem dostępności danej frazy co 1 min, 24 godziny na dobę;



- monitorowanie czasu odpowiedzi serwisu co 1 min, 24 godziny na dobę;

- monitorowanie aktualnej wersji WordPress;

- dokonanie aktualizacji serwisu internetowego. W przypadku gdy będzie dostępna nowa wersja 
systemu WordPress, itmon.pl dokona aktualizacji do najnowszej wersji o ile nie będzie przeszkód 
technicznych;

- odwirusowanie serwisu WordPress, jeżeli serwis został zainfekowany w trakcie trwania abonamentu;

- powiadomienia e-mail wysyłane są gdy serwis jest niedostępny, nie ma żadnych limitów na 
powiadomienia e-mail. 

-10 darmowych powiadomień sms. Cennik sms znajduje się w dokumentach;

- obsługa jednego serwisu;

- monitoring z co najmniej 3 niezależnych serwerów; 

- usługa jest objęta 14 dniowym okresem testowym. Podczas okresu testowego nie jest wykonywana 
usługa odwirusowania serwisu ani aktualizacji;

- 15% zniżki na pozostałe usługi świadczone przez itmon.pl;

- pełna oferta dotyczy tylko serwisów opartych na silniku WordPress;

- cena 89 netto miesięcznie lub rocznie 979zł  netto są to ceny promocyjne. Podstawowa cena usługi to
129zł netto miesięcznie lub 1419 zł netto rocznie.

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz zamówienia (klikając „Zamów”) i czeka na odpowiedź itmon.pl

2. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i zaczyna świadczyć usługę w 14 dniowym okresie 
testowym. 

3. Pod koniec okresu testowego itmon.pl informuje klient o zakończeniu i przesyła dodatkowe 
informacje w celu kontynuowania usługi.

Abonament MAXI

Abonament MAXI jest skierowany dla każdego. Z każdym klientem rozmawiamy indywidualnie i 
dobieramy najlepsze rozwiązanie. Możemy zapewnić każde dostępne rozwiązanie powyżej oraz 
niestandardowe, które Klient potrzebuje. 

W tym abonamencie nie ma niczego narzuconego. Wszystko jest ustalane indywidualnie z klientem.

Gotowe rozwiązania jakie proponujemy, znajdują się w dokumentach.

Ścieżka wykonania usługi:

1. Klient wypełnia formularz wyceny (klikając „Wyceń”) i czeka na odpowiedź itmon.pl

2. Itmon.pl kontaktuje się z klientem w celu omówienia świadczenia usługi.

3. Klient składa zamówienie.

4. Itmon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia i zaczyna świadczyć usługę.




