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Informacje ogólne
Domena internetowa to element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie. Definicja ta wydaje się bardzo skomplikowana dla
przeciętnego użytkownika. W uproszczeniu możemy więc powiedzieć, że domena internetowa to widziany przez ludzi adres serwera zamieniany w późniejszym
czasie na adres rozumiany przez komputery (tzw. adres IP).
W ramach jednej domeny można uruchomić wiele usług - kont WWW, e-mail, FTP, Jabber. Stanowi więc ona swoistą wizytówkę Państwa firmy. Powinna więc
ona odzwierciedlać nazwę firmy, jej profil działalności i być jednocześnie krótka i łatwa do zapamiętania.
Dla osób nie posiadających własnej domeny internetowej dhosting.pl oferuje cztery darmowe w postaci .dkonto.pl, .dfirma.pl, .jest.guru, oraz .you2.pl

Dodawanie istniejącej domeny (parkowanie domeny)
Aby dodać nową domenę, należy w dPanelu wybrać z menu Domeny pozycję Zaparkuj domenę, a następnie wypełnić formularz.

W pole Domena wpisz nazwę Twojej domeny
Nie należy poprzedzać wprowadzanej domeny przedrostkiem www.

Upewnij się, czy nie popełniliśmy literówek przy wpisaniu nazwy domeny i zatwierdzamy klikając przycisk Zaparkuj domenę.
Pamiętaj
Po zaparkowaniu domeny należy zmienić jej delegacje w panelu obecnego rejestratora domeny na:
ns1.dhosting.pl
ns2.dhosting.pl

Szczegółowe informacje

W celu sprawdzenia dokładnych informacji związanych z zaparkowaną domeną wystarczy kliknąć jej nazwy lub przycisk Status.
Może wystąpić sytuacja, iż zamiast przycisku Status będzie widniał czerwony przycisk Problemy. Po jego kliknięciu pojawi się przycisk na liście z
możliwością przejścia do wykrytych problemów związanych z daną domeną.

Więcej informacji na temat tej funkcjonaliści znajdziesz tutaj.

Zarejestrowana - informacja, czy domena jest zarejestrowana na danym koncie hostingowym, jeżeli jest zarejestrowana wyświetlana jest informacja kto jest jej
abonentem. Jeśli domena nie jest przy danym koncie istnieje możliwość jej transferowania.
Dodatkowo jeżeli domena jest zarejestrowana przy danym koncie istnieje możliwość skorzystania z funkcjonalności ukrywania danych w publicznych
wyszukiwarkach WHOIS, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Delegacja - informacja skąd wczytują się domena. Znajdziesz tutaj informację na jakie nazwy serwerów wskazuje domena oraz kiedy ostatnio została wykonana
aktualizacja tych danych.

Zaparkowana - informacja, czy wskazana domena jest zaparkowana przy danym koncie. Możesz tutaj przejść do zarządzania domeną lub ją odparkować. Jak
zarządzać domeną znajdziesz tutaj.

Usługa poczty - informacja, czy w danej domenie jest aktywna poczta (czy można odbierać oraz wysyłać maile z wszystkich skrzynek zakończonych końcówką
wybranej domeny). Możesz tutaj aktywować lub dezaktywować aktywność poczty.

Możesz również skorzystać z przycisku Akcje z prawej strony obok wybranej domeny, aby mieć szybki dostęp do najważniejszych opcji.

Transferuj - możesz szybko przenieść wybraną domeną na dane konto hostingowe, więcej informacji znajdziesz tutaj.
Deaktywuj pocztę - wyłączenie usługi poczty dla wybranej domeny.
Zmień adres IP - jeżeli Twoja usługa to umożliwia, możesz zmienić adres IP danej domeny. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Zarządzaj DNS - możliwość edycji DNS danej domeny, więcej informacji znajdziesz tutaj.
Odparkuj - Powoduje odparkowanie domeny. Odparkowanie nie będzie możliwe jeżeli jakiekolwiek usługi (skrzynki pocztowe lub strony WWW) znajdują się
danymi koncie hostingowym.

Lista możliwych akcji do wykonania na domenie
Najważniejsze funkcjonalności z domenami znajdziesz pod przyciskiem Akcje z prawej strony obok swojej domeny.

Transferuj
Możesz szybko przenieść wybraną domeną na dane konto hostingowe, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Deaktywuj pocztę
Wyłączenie usługi poczty dla wybranej domeny.

Zmień adres IP
Jeżeli Twoja usługa to umożliwia, możesz zmienić adres IP danej domeny - opcja na chwilę obecną niedostępna.

Zarządzaj DNS
Możliwość edycji DNS danej domeny, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Odparkuj
Powoduje odparkowanie domeny. Odparkowanie nie będzie możliwe jeżeli jakiekolwiek usługi (skrzynki pocztowe lub strony WWW) znajdują się danymi
koncie hostingowym.

Odnów domenę
Powoduje wystawienie faktury (po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu) za odnowienie domeny na kolejny okres rozliczeniowy.

Zmień delegację
Przycisk powoduje możliwość zmiany delegacji domeny. W tym oknie będzie możliwe wprowadzenie zmian serwerów NS domeny.

Dane abonenta
Przycisk powoduje wyświetlenie danych abonenta domeny.

Ukryj dane abonenta
Możliwość ukrycia danych w publicznych wyszukiwarkach WHOIS. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Cesja domeny
Możliwość szybkiej i łatwiej zmiany abonenta domeny - opcja na chwilę obecną niedostępna. Więcej informacji na temat jak wykonać cesję domeny, znajdziesz
tutaj.

Kod Authinfo
Możliwość wygenerowania kodu Authinfo dla domen - opcja na chwilę obecną niedostępna. Więcej informacji na temat jak uzyskać kod Authinfo, znajdziesz tu
taj.

Zarządzanie domenami dostępne również z poziomu aplikacji mobilnej.
Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź
"dhosting.pl" w:
Google Play, jeśli używasz Android'a
App Store, jeśli używasz iOS'a
Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
a następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Zapoznaj się z:
Zarządzanie rekordami DNS

Opis w jaki sposób zarządzać rekordami DNS domeny.

