
 

 

  

emits 

[Wpisz nazwę firmy] 

2010-02-12 

eMITS (autoryzacja) 
Dane autoryzacyjne  
 

Kompletne dane autoryzacyjne do produktu lub usługi  Klienta  przekazanego  

przez firme eMITS . 

 

2010 



 

 

 

Dane połączeniowe 

IP serwera  :                                                                                             ………………………………………… 

Adres połączeniowy do interfejsu DirectAdmin :                             ………………………………………… 

Adres www strony internetowej zgodny z protokołem DNS :        ………………………………………… 

Nazwa autoryzacyjna  użytkownika do interfejsu DirectAdmin :  ………………………………………… 

Hasło autoryzacyjne użytkownika do interfejsu DirectAdmin :     ………………………………………… 

 

Dodatkowe usługi 

Adres serwera SMTP :                   …………………………………………………………………………………………… 

Adres serwera POP3  :                   …………………………………………………………………………………………… 

Podstawowy adres email  :           …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa  autoryzacyjna :                 …………………………………………………………………………………………… 

Hasło autoryzacyjne  :                   …………………………………………………………………………………………… 

Port SMTP  :                                     …………………………………………………………………………………………… 

Port POP3  :                                     …………………………………………………………………………………………… 

 

Adres serwera FTP  :                      …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa  autoryzacyjna :                 …………………………………………………………………………………………… 

Hasło autoryzacyjne  :                   …………………………………………………………………………………………… 

Port FTP  :                                        …………………………………………………………………………………………… 

 

- Adres IP lub nazwa domeny oraz nazwa i hasło autoryzacyjne są takie same  w przypadku 

korzystania z protokołów  POP3, SMTP , FTP . 

Limity usług 

 

- Przestrzeń dyskowa jest współ dzielna dla wszystkich usług i wynosi  : ………………………………. 

- Dopuszczalna ilość kont email : …………………………………………………………………………………………… 

- Dopuszczalna ilość kont ftp : ……………………………………………………………………………………………….. 

- Dopuszczalna ilość baz danych na silniku MySql  :……………………………………………………………….. 

- Dopuszczalna ilość miesięcznego transferu Upload/Download :…………………………………………. 

 

Specyfikacja techniczna 

 

System operacyjny  :           …………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj jądra systemu :        …………………………………………………………………………………………… 

Wersja serwera FTP :           …………………………………………………………………………………………… 

Wersja serwera MySql :      …………………………………………………………………………………………… 

Wersja serwera POP3 :        …………………………………………………………………………………………… 

Wersja serwera SMTP :       …………………………………………………………………………………………… 

Wersja PHP :                         …………………………………………………………………………………………… 

Wersja serwera  HTTP :       …………………………………………………………………………………………… 



 

 

Autoryzacja w systemie CMS

Adres połączeniowy do interfejsu Administracyjnego systemu CMS  : 

 

……………………………………………………………………………………………

Nazwa autoryzacyjna  użytkownika do interfejsu Administracyjnego systemu CMS  :

 

……………………………………………………………………………………………

Hasło autoryzacyjne użytkownika do 

 

……………………………………………………………………………………………

Adres email wpisany w interfejsie Administracyjnym systemu CMS :

 

……………………………………………………………………………………………

Nazwa bazy danych MySql dla systemu CMS :

 

………………………………………………………………………………

Nazwa użytkownika bazy danych MySql dla systemu CMS :

 

……………………………………………………………………………………………

Adres połączeniowy z bazą danych MySql : 

 

……………………………………………………………………………………………

 

                                   Klient                                      

                        ................................. 

 

                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

( więcej informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej 

handlowej można uzyskać u naszego przedstawiciela regionalnego).

EMITS  Agnieszka Koch                                                                                                

Emmerichstrasse 32                                                                                                        E

D-02826 Görlitz                                                                             

   

          

Autoryzacja w systemie CMS 

 

Adres połączeniowy do interfejsu Administracyjnego systemu CMS  :  

…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa autoryzacyjna  użytkownika do interfejsu Administracyjnego systemu CMS  :

…………………………………………………………………………………………… 

Hasło autoryzacyjne użytkownika do interfejsu Administracyjnego systemu CMS  :

…………………………………………………………………………………………… 

Adres email wpisany w interfejsie Administracyjnym systemu CMS : 

…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa bazy danych MySql dla systemu CMS : 

…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa użytkownika bazy danych MySql dla systemu CMS : 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres połączeniowy z bazą danych MySql :  

…………………………………………………………………………………………… 

Klient                                                                                       Za firmę eMITS

.................................                                                                         

                                                                                                          Usługi hostingowe 

                                                                Usługi reklamowe 

                                                                            Usługi projektowe 

                                                               Usługi pozycjonerskie

informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej lub oferty 

można uzyskać u naszego przedstawiciela regionalnego). 

Agnieszka Koch                                                                                                FAX 

Emmerichstrasse 32                                                                                                        E-mail : bok@emits.eu

02826 Görlitz                                                                                                                      

 

 

Nazwa autoryzacyjna  użytkownika do interfejsu Administracyjnego systemu CMS  : 

interfejsu Administracyjnego systemu CMS  : 

Za firmę eMITS 

 

Usługi pozycjonerskie 

lub oferty 

 

FAX : (0048) 32/7506281 

mail : bok@emits.eu 

                                         Ws : www.emits.eu 


