
Businesspakket 

Voor wie is het Business Pakket bedoeld? 

Het Businesspakket is ideaal voor bedrijven of organisaties die van het voordeel willen 
profiteren om alle internet faciliteiten onder te brengen bij 1 provider. Deze voordelen zijn dat 
u zowel uw domeinregistratie, e-mail adressen, website hosting en internet inbel account in 
één keer kunt regelen. Dit scheelt u een hoop tijd. Verder hebt u voor uw internet faciliteiten 
een vast aanspreek adres. U hebt geen ‘last’ van particulieren die gebruik maken van dezelfde 
verbindingen.  

Feitelijk is het Businesspakket een combinatie van het Mailpakket en het Presentatiepakket. 

Waaruit bestaat het pakket? 

Het Business Pakket bestaat uit: 
• Domeinnaam 

Standaard inbegrepen is een domeinnaam. Naast een .nl extensie zijn ook andere 
domeintypen mogelijk (meer dan 70 soorten, zoals .com, .net, .org .be enzovoort). 

• Hosting van uw eigen website 

Naast onbeperkte schijfruimte voor uw  website kunt u afhankelijk van de gewenste faciliteiten 
kiezen uit 4 varianten (zie het overzicht op volgende pagina). 

. FrontPage 2000 extensies: Vanwege ons op Windows gebaseerde platform, 
ondersteunen wij standaard de FrontPage 2000 extensies. Op verzoek activeren wij 
voor uw website gratis de FrontPage server extensies, zodat websites ontworpen met 
het gebruikersvriendelijke FrontPage zonder enige moeite bij ons geplaatst kunnen 
worden. 

. Standaard scripts: U heeft de beschikking over onze standaard scripts. Daaronder 
vallen scripts om automatisch formulieren te verwerken (incl. attachments), een 
gastenboek, een teller en een jump-to script. 

. Subdomeinen: SQueeK kan een onbeperkt aantal subdomeinen aan uw website 
koppelen. Uw site wordt daardoor ook bereikbaar onder bijvoorbeeld 
www.verkoop.uwbedrijf.nl. 

. Uitgebreide live statistieken: Uniek zijn de bij iedere website geleverde uitgebreide 
"live" statistieken. Hiermee kunt u middels een wachtwoord via het web zeer veel 
informatie over uw site opvragen zoals: 
. via welke organisatie of bedrijf wordt uw website bezocht 
. welke browsers gebruiken uw bezoekers 
. wanneer wordt uw site bezocht 
. hoe vaak wordt uw website bezocht 
. hoeveel dataverkeer genereert uw site 
Alle informatie is up-to-date en wordt per dag, per maand en per jaar aangeboden, tot 
een jaar terug. Alle overzichten worden zowel grafisch als in tabelvorm aangeboden. 

. Active Server Pages: Vanaf het Standaard pakket kunt u uw eigen scripts 
plaatsen. SQueeK ondersteunt zowel de populaire Microsoft Active  Server 
Pages (ASP), als ook (Active State) Perl. Daarnaast zijn een aantal externe 
componenten aanwezig. 



. Directory Afscherming: Directory Afscherming maakt het mogelijk bepaalde delen van 
uw site alleen toegankelijk te maken voor bepaalde (groepen van) users. Dit kan een 
complete directory zijn, maar ook een enkele pagina. U kunt deze users zelf definiëren. 
De administratie van users, groepen en afgeschermde directory's kunt u volledig doen 
met uw browser. Het is een HTML interface (zelf afgeschermd met een wachtwoord), 
waarmee alle taken uitgevoerd kunnen worden. 

. Database koppelingen: Omdat ons platform op Windows gebaseerd is, ondersteunen wij 
zonder problemen Microsoft Access en Microsoft SQL Server databasekoppelingen. 

Email adressen 

U hebt een oneindig aantal e-mail adressen binnen uw eigen domein (sales@uwbedrijf.nl, 
info@uwbedrijf.nl, enz.).  

Berichten geadresseerd aan deze e-mail adressen kunt u laten afleveren in POP3 
brievenbussen (het aantal is afhankelijk van het pakket type, zie het overzicht). Iedere POP3 
brievenbus heeft een eigen wachtwoord, zodat de mail gescheiden afgeleverd en opgehaald 
kan worden. 

Opties 

Op het Business Pakket zijn diverse opties mogelijk, zodat u het pakket helemaal aan uw 
wensen kunt aanpassen. 

• Catch-all: Op maximaal 1 POP3 brievenbus kan een catch-all functie worden 
aangemaakt. Dit houdt in dat alle mail voor uw domeinnaam (@domeinnaam.nl) die 
niet voor de overige POP3 brievenbussen bedoeld is, hierin uitkomt. 

• Batched SMTP: Uitbreiding met batched SMTP (bSMTP) zorgt ervoor dat alle e-mail 
berichten voor adressen binnen uw domein niet in zgn. POP3 brievenbussen bij SQueeK 
afgeleverd worden, maar in een wachtrij.  
Belangrijke voordelen boven losse POP3 brievenbussen: 
. U hoeft maar 1 maal contact te maken met onze mailserver om alle e-mail berichten 

uit te wisselen (zowel inkomend als uitgaand) 
. U heeft zelf de volledige controle over uw e-mail adressen. In uw eigen mail server 

maakt u de adressen aan en bepaalt u in welke (lokale) brievenbussen deze 
afgeleverd worden. Ook kunt u zaken als automatische ontvangstbevestigingen 
definiëren. 

U heeft hiervoor een eigen mailserver nodig, die het SMTP protocol ondersteunt,zoals 
de Microsoft Exchange Server.  

• Concurrent logins: Om met meerdere mensen één account te kunnen gebruiken heeft 
SQueeK een soort vertegenwoordigers account bedacht. Voor een bedrijf met 20 
vertegenwoordigers die allen af en toe gebruik willen maken van het internet, 
bijvoorbeeld voor onderlinge uitwisseling van e-mail, is het overdreven 20 accounts aan 
te vragen.  
Een internet account zonder verdere opties heeft een concurrency limiet van 1, oftewel 
tegelijkertijd kan 1 verbinding gelegd worden. Stel u heeft 20 vertegenwoordigers op de 
weg zitten, waarbij op een piekmoment maximaal 6 van hen een verbinding maken. U 
heeft dan 5 extra concurrent logins nodig.  

• Extra POP3 brievenbussen: Bij iedere pakket variant hoort een oneindig 
aantal e-mail adressen, af te leveren in minimaal 5 POP3 brievenbussen (het 



exacte aantal is per variant aangegeven). Extra brievenbussen kunt u bij 
iedere variant als optie aanvragen 

• Mailinglist: Met een mailinglist kunt u op een makkelijke en beheersbare manier een 
bericht naar een groot aantal mensen sturen. Door één bericht naar het e-mail adres 
van de mailinglist zelf te sturen, wordt dit bericht vanzelf verspreid naar de hele groep 
van abonnees. U kunt bijvoorbeeld met één bericht automatisch uw nieuwe prijslijst 
naar al uw klanten of geïnteresseerden sturen. 

• Virusscanning & Spamfiltering: Wij kunnen uw inkomende e-mail automatisch scannen 
op de aanwezigheid van een virus. Als een e-mail bericht een virus bevat of een 
attachment met virus, zal dat bericht tegengehouden worden en uw bedrijfsnetwerk 
dus niet bereiken. De afzender van dat e-mail bericht wordt daarvan op de hoogte 
gesteld, zodat hij de juiste actie kan ondernemen en het bericht virusvrij opnieuw kan 
versturen. Hiervoor wordt de meest actuele antivirus (AV) software gebruikt die zo snel 
mogelijk wordt geupdate zodra er een nieuw virus in omloop is.  
Virusscanning wordt geactiveerd per domeinnaam. Dat betekent dat de virusscanning 
optie daarom alleen geactiveerd kan worden op alle POP3 brievenbussen binnen een 
domein. 



Varianten 
 

* Fair Use Policy: voor onbeperkte diskruimte geldt dat de gebruikte ruimte een wezenlijk 
onderdeel van de website dient te zijn (ter beoordeling van SQueeK) 
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Eigen domein 
a a a a 

Gratis doorverwijzing of één pagina op het web 
a a a a 

Gratis doorverwijzing naar subdomeinen 
a a a a 

Aantal POP3 accounts 5 10 15 25 

Catch All 
a a a a 

Onbeperkt aantal e-mail adressen (aliassen) 
a a a a 

Webmail, secure webmail of IMAP4 
a a a a 

E-mail forwarding 
a a a a 

Nieuwssprinter (versie) � � Start Extra 

Gratis inbellen tegen lokaal tarief 
a a a a 

Onbeperkte websiteruimte * 
a a a a 

Dataverkeer (GB) 10 15 20 60 

Uitgebreide live statistieken 
a a a a 

FTP of FrontPage extensies 
a a a a 

Standaard scripts 
a a a a 

Real audio / Real video 
a a a a 

Scripting (ASP/Perl/PHP) � a a a 

ActiveX componenten � a a a 
Directory afscherming, middels Authentix � � a a 

Database koppeling MS Access � a a a 

Database koppeling SQL Server / MySQL 
(MB) 

� � 100 100 


