Jak si registrovat Dobrou doménu?

Nejdříve zvolte znění doménového jména, které chcete registrovat. Doménové jméno může
obsahovat pouze písmena (az), čísla (09) a pomlčku (), která nesmí být ani na začátku ani na
konci jména, a celkově může být až 63 znaků dlouhé. Dobrá doména je ovšem co nejkratší a co
nejvýstižnější – tedy jméno osoby, název firmy, název produktu nebo jednoduše popis toho, co na
příslušné doméně bude k nalezení. Doména může být zaregistrována jen jedním subjektem, proto je
nutné před registrací ověřit, zda je dostupná. Celý postup ověření a registrace se skládá z několika
kroků:
1. Návštěva Doménového Centra
Doménové Centrum je aplikace registrátora banan s.r.o., přes kterou je možné registrovat a
spravovat domény. Nachází se na adrese http://domeny.banan.cz .

2. Ověření dostupnosti a registrace
Nejrychlejším způsobem ověření dostupnosti a také zahájení
registrace domény je Expresní registrace. Tu můžete najít
v horním menu v záložce Registrace.

Následuje zadání zvoleného názvu domény a ověření dostupnosti. Z důvodu bezpečnosti je
nutné zadat odpověď na kontrolní
otázku. V případě, že je doména
volná k registraci, bude proces po
stisknutí tlačítka „>>“ pokračovat. V opačném případě budete upozorněn, že doména není
volná a vyzveme Vás ke změně názvu.

Doménu je možné zaregistrovat pouze na celé roky
a to v rozmezí 1-10 let. Od délky registrace se odvíjí
výsledná cena.
Zvolte správnou měnu, proveďte kontrolu
výsledné částky a zvolte preferovaný
způsob úhrady.
(platební kanály budou průběžně přibývat, proto je
v návodu neuvádíme)

V dalším kroku pouze vyplňte důležité údaje pro
fakturaci a vytvoření kontaktu v registru domén.
Kontaktní údaje vyplňte s maximální
pečlivostí. Neplatné kontaktní údaje
mohou znamenat nepříjemnosti pro
případ některých změn v registru domén.
V případě, že bude některý z uvedených
údajů odmítnut, doporučujeme „najet“
kurzorem myši na ikonu
pro
zobrazení nápovědy.

Bude následovat zobrazení Vašeho nového zákaznického identifikátoru (ID) a v posledním
kroku podklady pro rychlou platbu.
Tyto informace samozřejmě také obdržíte během
několika minut e-mailem, proto si je nemusíte
pamatovat.
Po připsání částky na náš účet bude doména zaregistrována. S úhradou zbytečně neotálejte,
doménu si může zaregistrovat třetí osoba.
V případě jakéhokoliv problému či dotazu se neváhejte obrátit na naši nonstop podporu.
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