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Webhotel
På i2’s webhotel kan universiteter, forskningsinstitutioner, den offentlige sektor og alle
andre placere deres websider på en ekstern server.
Har man sin hjemmeside på i2’s webhotel, er som at have en webserver stående i sin
egen organisation. Selve webhotellet er en serverpark, der kører et større antal websites.
Fordelene ved at have sin hjemmeside på en server hos i2, frem for på eget netværk, er
mange:
• Der er hurtige udvidelsesmuligheder, både med hensyn til diskplads og serverkapacitet
• Vi har på forhånd et sikkert setup
• Drift og overvågning sker døgnet rundt
• i2 vedligeholder basissoftware
• Der tages backup af filerne på serveren en gang i døgnet
• Der genereres logfiler, der kan bruges til statistik over trafikken på websitet på
ugebasis
• Det er muligt at anvende egne cgi-programmer på serveren, men man skal bruge de
databasefaciliteter, scriptfortolkere, serverside scripting faciliteter og uploadmetoder,
der findes på webhotellet
• Det er muligt at passwordbeskytte vilkårlige dele af sit website
• Selvom I selv står for administrationen af hjemmesiden, er vi selvfølgelig parate til
at vejlede, hvis I skulle få brug for det. Almindelig telefonisk vejledning er inkluderet i
abonnementsprisen
• Mulighed for 24/7 overvågning, med alarmering via mail og SMS.

Beskrivelse
i2’s webhotel-platform er baseret på et Linux operativsystem suppleret med Plesk Control Panel. Selve webservicen står Apache-webservere for.
Derudover har I også mulighed for at installere over 200 applikationer, der er til rådighed
i vores applikationsbase. Blandt disse kan nævnes:
•
•
•
•
•
•

Gallerier
Blogs
Net Shopping software
Forums
Content Management Systems (CMS)
Polling systems
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• Databaser (MySQL, PostGreSQL)
• E-mail browsers
• Chats
Adgang
Til upload kan man bruge ”ftp”, ”sftp” og ”scp” samt Plesk Control Panel.
Til terminaladgang - dvs. udførelse af unixkommandoer på serveren – anvendes forskellige kommandoer afhængig af hvilket styresystem, man bruger. Fra Linux kan man bruge
”ssh”, og fra Windows kan man f.eks. bruge PuTTY.
Hjemmesidens ejer har mulighed for selv at oprette administratorer, og kan også oprette
websites for subdomæner.
Kontakt i2
i2 har stor erfaring i etablering og drift af store og komplekse IT-systemer. i2 er placeret
på DTU og deler lokaler og medarbejdere med DeIC, der står for drift og leverance af
infrastruktur til blandt andet alle universiteter i Danmark.
Kontakt i2 på telefon: 35888200 eller mail: salg@i2.dk og få en snak om driften af
jeres IT-system.
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