Spletne rešitve
G R O U P

Registracija domen
Aktivna registracija domen
vseh svetovnih končnic

Biti lastnik
svoje domene
pomeni biti
ustvarjalec
svojega uspeha

.com, .net, .org, .eu, .si, ...

Dobra
domena
je naložba
in povečuje
vrednost vašega
podjetja

»

Transparentno in avtomatizirano

»

Brez skrbi pred potekom

»

DNS gostovanje in upravljanje

»

Združljivo z ostalimi storitvami

Za naše naročnike v sklopu storitev spletnega
gostovanja, spletne podpore in drugih spletnih
produktov nudimo zanesljivo, transparentno in
avtomatizirano registracijo domen.
Vaše skrbi pred potekom domene bodo
izginile, saj bomo za to redno skrbeli mi ter vas
obveščali o vseh dogodkih in aktivnostih.
Z registracijo domen boste vpisani lastnik
domen vedno vi, vaše kontaktne podatke
domene, pa bomo redno posodabljali.

040 842 313

studio@domdesign.com

All Brands One Place. Brandspace.si
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Naročila
in informacije

Vaše domene bodo parkirane na našem
spletnem strežniku, pri čemer bomo skrbeli za
pravilnost DNS zapisov in usmeritev domen
na pravilne naslove. V domeno bodo vpisani
tudi vsi standardi vašega e-mail gostovanja
kot so DKIM digitalno podpisovanje sporočil in
DMARC poročanje o dostavi.

Registracija domen

G R O U P

Naročilo

Svetovanje

Za naročilo domene nas pokličite na telefon
040 842 313 ali nam pišite na e-mail studio@
domdesign.com. Pomagali vam bomo svetovati
o vaši najprimernejši domeni, registrirali domeno
in uredili vse nastavitve ter usmeritev domene.

Prednost naše storitve registracije domene je, da
vam svetujemo o izbiri primernosti vaše najboljše
domene. Analizirali bomo vaše podjetje in
potrebe ter vam svetovali najboljši pristop,
izbrali pravo domeno, našli prosto domeno ali
pa posredovali pri nakupu premium prodajne
domene.

Akcijska cena domen ob
uporabi več spletnih storitev

Domenska strategija
Podjetje ali organizacija je lahko kompleksna
struktura, ki potrebuje eno ali več domen,
za zaščito blagovne znamke nakup domen v
drugih končnicah ter strukturo poddomen za
servisne strani in dostope do poslovnih sistemov.
Svetovali vam bomo najboljšo domensko
strategijo za najboljši nastop in poslovni uspeh.

Vse naše domene nudimo po akcijski ceni
4,90 €, v kolikor imate pri nas naročene tudi
druge storitve, v nekaterih paketih spletnega
vzdrževanja pa so domene že zajete v ceno
storitve.

Registrar

Domdesign / iServer

Vrhnji registrar

Arnes (slovenske domene), Openprovider (.com in ostale)

DNS gostovanje

DominoServer (Bind service)

DNS upravljanje

Vključeno urejanje DNS zapisov za web in mail

Upravljanje domene

Naročnik lastnik domene z vpisanimi kontaktnimi podatki, redno posodabljanje,
skrb za vrhnje DNS zapise

Vsebina paketov

Na voljo v paketu
WebX in paketih
gostovanja in
podpore

Ref

DS-08-01

DS-08-02

DS-08-03

Paket

X

S

M

Cena (€) / leto

4,90

14,90

19,90

Ponudba je veljavna od 2. 6. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 % DDV.

Vse za dizajn in splet na enem mestu. Domdesign.com
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V ceno ni vključen 22,00 DDV.

