
Webhotel? Hvad er bedst?
Webhoteller kan købes overalt på nettet, og man blive bombederet med reklamer
om dem lige meget hvor man er. Der er stor forskel i prisen, og man kan få nogle
for 1 kr om måneden til 500 kr om måneden. Jeg har taget et kig på de 5 jeg har
haft webhotel ho
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Alle firmaer og mange privat personer har snart hjemmesider. Nogle bruger dem til informationer, andre til
leg. Webhoteller kan købes overalt på nettet, og man blive bombederet med reklamer om dem lige meget
hvor man er. Der er stor forskel i prisen, og man kan få nogle for 1 kr om måneden til 500 kr om måneden.
Jeg har taget et kig på de 5 jeg har haft webhotel hos: Web10.dk, Cliche.dk, B-one.dk.azero.dk og
servage.net

B-one.dk
B-one.dk har nogle udmærkede servere, desværre gik de ned 3 gange på 1 år. Nå, lad os kigge på hvad de
tilbyder:
Masser af server plads, 500 mb til 2000. Hvilket er fint, bortset fra at i deres Forretningsbetingelser står
der at den ikke skal bruges som ekstern harddisk og du ikke må have zip, mp3 jpg ect. På din server.
Hvilket betyder at det kun er html releterede filer. Så 500mb html filer, med nogle billeder. Der får du
aldrig fyldt op. Du kan så heller ikke have småfilmklip eller andet, der evt. fylder nogle megabytes.
Fri trafik. Fri trafik min røv (undskyld udtrykket), men alle danske servere der tilbyder fritrafik er til grin.
Med trafik menes der hvor meget der bliver downloadet fra serveren. Fri trafik betyder hos b-one.dk hvor
meget de synes er rimeligt. Så hvis du har lagt sommerferie billederne op, og de bliver besøgt af hele
familien og vennerene, kan b-one.dk til en hver tid lukke dit webhotel.
E-mail-konti. Ubegrænset, Virus- og spamfilter, HjemmesideprogramFTP-login  og Statistik  ASP - PHP5 -
MySQL. Google AdWords kupon: 400 DKK og Daglig backup
Alt sammen lyder nu meget godt hvilket det også er. Alt det de lover der holder de, eller næsten. Det kan
godt være at de tager en daglig backup, men hvis fx din database går ned, og alle dine data er væk, så er
det bare surt. Ja du læste rigtig, de har daglig backup. Men denne backup får du da ikke udleveret. "Så er
det jo ikke daglig backup", jo, men du får den ikke, de bruger den kun hvis hele serveren går ned, og alles
data forsvinder.
Live Help 8-24
Nu oplevede jeg nu kun deres 24 timers support, og den fungerede fint, bortset fra at de var (undskyld
udtrykket) snot dumme. De vidste ikke hvad en database var, og jeg skulle vente flere dage på en
teknikker, der kunne fortælle mig at han ikke vidste hvad jeg skulle gøre, og at jeg ikke kunne få
backuppen.

Nu kommer vi til det værste, for jeg ville jo opsige mit abonnement.
Da abonnementsperioden løber i 12 måneder ad gangen, som fornys automatisk 45 dage før udløb af hver
12 måneders periode, skal en opsigelse for at være gyldig være modtaget per brev eller fax i underskrevet
tilstand af B-one senest 45 dage inden udløbet af en 12 måneders bonnementsperiode.
Hvis abonnementet er bestilt den 1. januar 2006 gælder abonnementet til 31. december 2006. Hvis
Kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet for det følgende år (2007) skal abonnementet opsiges
senest 15. november 2006.

Så der skal man lige være vågen, for du får først den faktura en 30 dage før, og der er det for sent at
opsige sit abonnement. Det er også der de tjener mange af deres penge. Men man kan også sige sig selv
at får 9 kr om måneden og 100 kr i oprettelse kan man ikke forvente det helt store.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Så hvis du har en lille familie hjemmeside, som gerne må gå tabt, så kan jeg anbefale b-one.dk
¨

Videre til cliche.dk
Hos cliche.dk kan man få et webhotel, fra 1 kr til 30 om måneden. Så igen ligesom b-one er vi i den helt
billige ende. Servicen er elendig, jeg har aldrig selv haft hotel hos cliche, så derfor kan jeg kun vidre
fortælle det jeg har ladet mig høre fra mine 2 venner. Begge to har svinet det til, og sagt at det var alt for
ustabilt, og ikke til at stole på. For mig lød det ligesom b-one.dk og der er også mange ligheder mellem de
2. Så hvis du vil læse om cliche, så læs det jeg skrev om b-one.net

Videre til web10.dk
Eneste forskel på web10 og de to ovennævnte er at hos web10.dk kan du have 10 domæner tilmeldt 1
server, hvilket er ret fantastisk. Vi snakker jo danske servere, noget af det værste i verden.
Jeg havde en hjemmeside, som skabte 4 gb trafik om måneden. Dette var alt for meget for dem, og jeg fik
afvide at de var parat til at lukke min server hvis jeg ikke fik gjort noget ved problemet, så jeg skiftede
med det samme, og inden da læste jeg deres betingelser om opsigelse.

I deres betingelser står:

Da domæneregistrering og webhosting er specielt til kunden tilpassede ydelser, tilbydes kunden ikke
fortrydelsesret på foretagede bestillinger. Ved manglende betaling af fornyelse lukkes webhotel.

- Ingen fortrydelsesret: web10's produkter / ydelser leveres specialtilpasset til den enkelte kunde, og
derfor er almindelig fortrydelsesret ikke gældende - forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 (fortrydelsesret
ved fjernsalg).

- Betalingfrist: På alle faktura gives en betalingsfrist på 8 dage. Er betaling ikke modtaget indenfor fristen,
afsendes en rykkerskrivelse. Der opkræves et rykkergebyr på kr. 80,- (100,-) for hver rykkerskrivelse, og
udebliver betaling efter 2 rykkere, vil sagen blive videregivet til inkasso. Alle udgifter til sagsbehandlingen
afholdes af kunden.

Så hvis du ikke betaler din regning, sender de rykkere, og hvis du stadigvæk ikke betaler, lukker de
webhotellet, og du bliver sendt til inkasso.
Jeg gik udfra at hvis jeg ikke betalte lukkede de webhotellet, og så var det slut med dem. Men man skal
altså betale også selv om det er noget som de bare lader stå lukket.

Servicen hos web10.dk er utrolig langsom, op til 6 dage før du får et svar.

Videre til azero.dk
Azero.dk tilbyder webhoteller fra 39 kr om måneden til 499 kr om måneden. Der er lidt stører forskel,
iforhold til de små webhoteller. Hos azero hænger pris og kvalitet så også meget tydeligt sammen.
De har telefon support, hvilket web10, b-one eller cliche.dk ikke har. Hvilket også er klart, da de 3 ville
blive kimet ned.
Azero.dk har næsten ingen nede tid, og der har et bredt udvalg af webpakker.
Azero snyder dig ikke hvad angår opsigelsen.
Citat fra deres betingelser:
" Alle kunder bliver som standard faktureret 40 dage før abonnementet fornyes, altså 40 dage før
leveringsdato på abonnements-fakturaen.

Da normal opsigelsesfrist er 30 dage før fornyelse, har kunden derfor mulighed for at opsige
abonnementet indtil 10 dage efter modtagelsen af fakturaen.

Perioden starter på leveringsdatoen og løber det angivne antal måneder.



Betales der ikke indenfor betalingsfristen, der normalt er på 14 dage, fremsendes rykker 1. Rykkeren
sendes til flere e-mail-adresser for at sikre at kunden ser rykkeren, hvis man for eksempel har skiftet e-
mail-adresse eller fysisk adresse uden at meddele adresseændring til Azero.

Er der stadig ikke betalt 10 dage efter rykker 1 er udsendt, sendes rykker 2 og produktet suspenderes.
Genåbning herefter foregår automatisk og uden gebyr ved betaling. Betaler man via dankort, vil
genåbning ske indenfor 1 time, døgnet rundt. Betaler man via check, bankoverførsel eller fi/girokort, går
der op til 3 hverdage.

Er der stadig ikke betalt 10 dage efter rykker 2, sendes rykker 3 og produktet slettes. En genåbning
herefter kræver manuel genoprettelse fra Azeros side og koster derfor 300,- DKK ekskl.."

Det kaldes service. Noget som man sjældent ser i Danmark.

Hvad nu hvis man ikke vil betale for et dyrt webhotel, men stadigvæk vil have en masse funktioner og
fordele?
Så må man gå til udlandet.(videre til servage.net) hos servage betaler du 7,5 euro. Hvilket er en rimelig
pris. Du får 75000 mb plads, og 600 gb månedlig trafik. Det betyder at du har en kvote, og den skal du
bare holde dig indenfor. Du kan have op til 25 domæner tilmeldt serveren. Nu kommer den bedste og
største nyhed, DU KAN SELV STYRE DET HELE!. Ja det ser sandt, i Danmark får du 1 ftp konto, og 1 mysql
database. Hos servage kan du selv oprette ftpér du kan selv oprette mysql databaser. Det betyder at du
kan give en del af din hjemmeside, til hver en person i din familie.

Serverne har også ImageMagick Support GD Support og Cronjobs. Hvilket slet ikke kan fås i Danmark for
penge. Servicen er kanon, hurtig og de er meget gode til at forklare, selvom det hele forgår på engelsk.
Hos servage sætte de pris på sine nuværende kunder. Du får hele tiden mere plads på din server, og mens
jeg har brugt dem, har jeg fået flyttet mine filer 2 gange, da de kunne se at min side brugte en del trafik.
Så kom jeg over på en stærkere server som kunne klare det.

Hvis de opdatere eller laver andet ved serveren som kan give lidt nede tid, bliver du informeret om det via
e-mail inden det sker.

Servage ved godt at 1 utilfreds kunde fortæller 20 om det og 1 en tilfreds kunde fortæller 5 om det. Derfor
har de valgt at tilbyde dig at få mere plads og ekstra trafik for hver person du anbefaler dem til. Hvilket
gør at du gerne vil have at andre skal oprette sig, da den person som opretter sig igennem dig, også får de
samme fordele, med ekstra plads og trafik pga det han/hun blev anbefalet af dig.

Kommentar af olebole d. 06. Jun 2006 | 1

"Men man skal altså betale også selv om det er noget som de bare lader stå lukket" -> Det kan vist ikke
komme bag på et eneste voksent menneske, der har prøvet at købe en tjenesteydelse. "Ja det ser sandt, i
Danmark får du 1 ftp konto, og 1 mysql database" -> direkte vrøvl! "Serverne har også ImageMagick
Support GD Support og Cronjobs. Hvilket slet ikke kan fås i Danmark for penge" -> direkte vrøvl! Artiklen
kan koges ned til: "Du får, hvad du betaler for" - men det ved alle begavede mennesker, hvorfor det er
spild af points at læse dette klynkeri.

Kommentar af gider_ikke_mere d. 19. Jun 2006 | 2

Webhotel? Hvad er bedst? Artiklen startede nogenlunde med forklaring om
fordele/ulemper/begrænsninger om det første webhotel. Det løb ud i sandet ved de resterende. Og som
olebole skriver er oplysningerne fejlbehæftede. Bruger selv web10.dk og er rimelig tilfreds - også med
supporten!

Kommentar af cbadk d. 06. Jun 2006 | 3



Mést en klagesang over webhoteler. Dog udemærket hvis man ikke vidste det i forvejen.

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 06. Jun 2006 | 4

Fin artikel. Prøv at gøre brug at nogle tekst-formaterings funktioner for at gøre din tekst mere overskuelig.

Kommentar af l0vgaard d. 06. Jun 2006 | 5

Hvor er konklusionen? Din titel lægger unægteligt meget op til, at der skal være en konklusion i slutningen
af din artikel. Tag det som konstruktiv kritik :)

Kommentar af innercitydk d. 06. Jun 2006 | 6

Du burde læse betingelserne inden du opretter et webhotel. Jeg er ikke imponeretr over denne artikel. Og
du tager da dybt fejl i dine antagelser. Selvfølgelig har du ikke "fri trafik" hos en host der ikke dedikerer
deres servere til netop din løsning. Du deler serveren med gud ved hvor mange andre mennesker. Hvis du
trækker så mange resourcer at det trækker systemet ned må man da også forvente at siden genererer
tilpas mange besøgende så du har råd til en dedikeret løsning. Du kan da ikke forvente at du kan drive en
side i corporate klassen på en host der koster 9 kr om måneden!!

Kommentar af fixbabe d. 12. Jun 2006 | 7

hva med steder så som surftown? og lign stedder?

Kommentar af clausberg d. 07. Jun 2006 | 8

Kommentar af visual-basic-starter (nedlagt brugerprofil) d. 07. Jun 2006 | 9

I god idé til dem med web10.dk

Hvis i vil bruge asp.net på din side skal du sige at du vil have den nyeste verson. Deres basic er 1.3 tror
jeg og man kan få den nyeste verson hvis man vil have det

Kommentar af dino45 d. 06. Jun 2006 | 10

Kommentar af phil-profil d. 06. Jun 2006 | 11

Kommentar af pkdkk d. 29. Jul 2010 | 12

Jeg kan til enhver tid anbefale Gigahost - Her må du have alle de domæner du skal bruge, samt de har en
rigtig god kundeservice! - og et særdeles velfungerende system!


