
Sveriges bästa webbhotell
Loopia AB är ett av Sveriges största 
och mest populära webbhotell. Vi har 
sedan 1999 bedrivit vår verksamhet med 
utgångspunkt från centrala Västerås. 

Genom ett egenutvecklat kontrollsystem 
har vi lyckats effektivisera och automa-
tisera vår verksamhet, utan att ge avslag 
på snabb support och mänsklig kontakt. 
På så sätt behåller vi det lilla företagets 
flexibilitet och personliga service, för att 
samtidigt erbjuda de möjligheter och den 
trygghet som ett stort företag ger.

Internetworld, Sveriges största Internet-
tidning, tilldelade oss under februari 2005 
titeln ”Sveriges bästa webbhotell”. Detta 
efter ett omfattande test av Sveriges 15 
största webbhotell, där stabilitet, support, 
pris, generös trafikgräns, ett statistik-
verktyg i särklass samt support även 
under helger vägde till vår fördel.

För att behålla vår ledande position på 
webbhotellsmarknaden så arbetar vi 
starkt med att vidareutveckla vårt system 
och våra tjänster, med utgång från våra 
kunders önskemål och synpunkter.

Privat och Företag
Genom att bara erbjuda två webbhotells-
paket har vi förenklat valet av webbhotell. 
Båda paketen är så väl tilltagna att allt 
som oftast behövs ingår från början. På så 
sätt slipper man extratjänster, dolda kost-
nader och krångligheter. 

Mer information om vad som ingår i våra 
paket finns i tabellen här intill.

Funktionalitet Privat Företag

Lagringsutrymme 5 GB 10 GB

E-postkonton

E-postalias

Domännamn

Subdomäner

Autosvar för e-post

Vidarebefordring av e-post

Virus- & skräppostfilter

Webbmail

FTP-åtkomst

ASP

ASP.NET

PHP

CGI

SSI

WAP

Lösenordsskyddade kataloger

MS Access

ODBC / DSN

Egen felsida

Räknare

Avancerad statistik

E-postformulär

MySQL

Blogg

Trafik per månad 50 GB 100 GB

Daglig backup

E-post, WWW och telefonsupport

Samtliga priser är inkl. moms. Loopia AB reserverar sig för eventuella tryckfel och 
förbehåller sig rätten att ändra konfigurationer och priser utan förhandsbesked.

LOOPIA WEBBHOTELL

Flera tekniska plattformar
Vi erbjuder både UNIX och Windows 
som teknisk plattform hos oss. Dessutom 
går det bra att använda både UNIX och 
Windows i ett och samma webbhotells-
konto.

Den stora skillnaden mellan UNIX och 
Windows är att UNIX erbjuder stöd för 
CGI och har bättre PHP-stöd, medan 
Windows erbjuder stöd för ASP och  
ASP.NET.

Loopia Kundzon
Genom vår kontrollpanel, Loopia 
Kundzon, är det möjligt att hantera allt 
som rör webbhotell och domännamn hos 
oss. Det är genom Loopia Kundzon som 
man t.ex. hanterar sin e-post och har alla 
viktiga användaruppgifter samlade.  

Snabba svar
Alla frågor gällande våra tjänster och 
produkter hanteras av vår hjälpsamma 
och skickliga supportavdelning. Vi finns 
tillgängliga både via e-post och via  
telefon. Till skillnad från de flesta andra 
webbhotell så är supporten öppen även 
under helger. 

Under kontorstid ligger svarstiderna på 
e-postfrågor i regel under en timme. 
Ringer man till oss så behöver man heller 
inte vänta i en lång telefonkö. Testa oss 
gärna, exakt information om våra  
kontorstider finns under www.loopia.se.

Välkommen till ett riktigt webbhotell.

Ja                  Ja, obegränsat                     Endast Windows-konto                     Endast UNIX-konto

Loopia AB
Kopparlundsvägen 7B, 721 30 Västerås

Tel: 021-12 82 22
Fax: 021- 12 82 33

E-post: info@loopia.se
Hemsida: www.loopia.se

Priser Privat Företag

Startavgift 369 kr 369 kr

Årsavgift 989 kr 1689 kr


