Program „Polecamy Ten Hosting”
Informacje podstawowe
Wśród naszych Partnerów odnotowaliśmy powtarzające się problemy
z hostingiem w Polsce. Wiele firm oferujących usługi utrzymania serwisów
internetowych nie posiada poprawnie skonfigurowanego środowiska PHP
lub baz danych. W związku z tym postanowiliśmy pomóc naszym obecnym
oraz przyszłym Partnerom w wyborze nowego lub przeniesienia się ze
starego hostingu.
Zgodnie z naszym programem certyfikacji, hosting taki powinien spełniać
kilka wymogów odnośnie zainstalowanych bibliotek PHP, dostępu do bazy
danych MySQL oraz szybkości reakcji w przypadku wystąpienia problemów
technicznych.
Certyfikat
Firma, o której informacje znajdą się w naszym serwisie, otrzyma prawo
do umieszczenia na swojej stronie logo certyfikatu w formie graficznej o
wyglądzie:

Koszt certyfikatu
Uzyskanie certyfikatu oraz jego utrzymanie jest bezpłatne.
Warunki otrzymania certyfikatu

Hosting rekomendowany przez naszą firmę powinien spełniać następujące
wymagania:
1. Obsługa skryptów w języku PHP w wersji co najmniej 5.0. Kryterium
konieczne.
2. Zainstalowana biblioteka cURL w PHP. Kryterium konieczne.
3. Możliwość korzystania z co najmniej jednej bazy danych MySQL.
Kryterium konieczne.
4. Dostęp do edycji bazy danych przez połączenie z zewnątrz serwera
bez konieczności korzystania z narzędzi działających w oknie
przeglądarki internetowej (np. phpMyAdmin). Nie jest to kryterium
konieczne.
5. Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie awarii hostingu wynoszący
w godzinach dziennych (np. od 10:00 do 18:00):
a. poniżej 1 godziny w dni powszednie w przedziale co najmniej 8
godzin.
b. poniżej 2 godzin w dni wolne od pracy w przedziale co najmniej
6 godzin.
Informacje o firmie hostingowej
Firma, która zagwarantuje wymienione w naszej specyfikacji parametry,
będzie rekomendowana w formie:
1. certyfikatu w naszym serwisie internetowym.
2. oddzielnej strony internetowej z:
a. logo firmy maksymalnych wymiarach:
- szerokość: do 600 px
- wysokość: do 200 px
b. informacją tekstową o firmie, jej usługach i cennikiem. Łączna
długość tekstu: do 2000 znaków. Tekst może zawierać linki do
stron internetowych firmy hostingowej.
3. Umieszczenia informacji (miniatura logo o szerokości 150px + tekst
do 300 znaków) w spisie hostingów rekomendowanych na naszej
stronie internetowej oraz w panelu administracyjnym naszego
Partnera. Informacja ta będzie zawierać link do certyfikatu firmy
hostingowej.
Weryfikacja firmy hostingowej
Aby wykonać weryfikację, podejmujemy następujące czynności:

1. Założenie konta testowego dla najniższego pakietu w firmie
hostingowej.
2. Sprawdzenie prawidłowości hostingu z wymienionymi parametrami
technicznymi.
3. Sprawdzenie czasu reakcji na zgłoszenie błędu.
Konto testowe powinno być utrzymywane bezpłatnie przez firmę
hostingową przez cały okres certyfikacji. Spółka Płatności Online
zapewnia, że nie będzie go wykorzystywać do innych celów niż
sprawdzenie poprawności działania hostingu a dane dostępowe stanowić
będą informację poufną.
Procedura weryfikacji
Procedura weryfikacji hostingu polega na wykonaniu przez naszą firmę
następujących czynności:
1. Złożenie zamówienia podstawowego pakietu hostingowego przez
stronę internetową firmy hostingowej.
2. Utworzenie testowej bazy danych MySQL (jeśli nie jest
automatycznie tworzona).
3. Połączenie się z bazą danych MySQL klientem działającym pod
Windows (np. MySQL-front).
4. Założenie tabeli testowej w testowej bazie danych.
5. Utworzenie kilku rekordów w tabeli testowej w testowej bazie
danych.
6. Połączenie się z hostingiem za pomocą klienta FTP. (np. Total
Commander, FileZilla).
7. Wgranie do hostingu skryptów w języku PHP umożliwiających
wykonanie testowej transakcji z naszym serwerem.
8. Zgłoszenie pytania do obsługi hostingu celem stwierdzenia czasu
udzielenia odpowiedzi.
Wymagania odnośnie logo certyfikatu
Logo certyfikatu na stronie internetowej firmy hostingowej musi być
podlinkowane z unikalnym identyfikatorem certyfikatu, który firma
hostingowa otrzyma po weryfikacji zgłoszenia.
Przykładowy kod HTML:
<a href=”https://platnosci-online.pl/polecamy-hosting.html?cert=4iuhr98" target=”_blank”>
<img src=”logo_certyfikatu.jpg”>
</a>

Ważność certyfikatu
Certyfikat wydawany jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że może
zostać cofnięty w następujących przypadkach:
1. Firma hostingowa przestała świadczyć swoje usługi.
2. Parametry hostingu przestały spełniać wymagania techniczne
certyfikatu.
3. Firma hostingowa wystąpiła o anulowanie certyfikatu.
W przypadku zmian w hostingu mających wpływ na certyfikat, firma
hostingowa zostanie poinformowana o tym droga e-mail z prośbą o
udzielenie wyjaśnienia. Brak odpowiedzi w terminie 7-dniowym spowoduje
automatyczne anulowanie certyfikatu.
Wymagane dokumenty
Zgodnie z ideą funkcjonowania naszej firmy, aby skorzystać z naszych
usług i programów, nie wymagamy podpisywania umów, programów
lojalnościowych itp. a wszelkie procedury sprowadzamy do niezbędnego
minimum.
W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, zastrzegamy sobie prawo
do żądania potwierdzonych notarialnie dokumentów rejestracyjnych firmy
hostingowej..
Kontakt do opiekuna programu
Katarzyna Malicka
e-mail: kasia@platnosci-online.pl
Strona internetowa z informacjami o programie
http://platnosci-online.pl/polecamy-hosting.html

Zapraszamy.
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