Fotomodeling, modelki, zdjęcia, akt, fotografia, event, sprzęt
Domeny

Zapraszamy do REJESTRACJI DOMEN

Profesjonalna obsługa - dobre ceny!

Szanowni Państwo,
decydując się na zaistnienie w Internecie powinniście dokonać wyboru nazwy DOMENY - czyli nazwy WŁASNEJ
Waszego przedsiębiorstwa w sieci.
Decyzja ta jest bardzo istotna - domena musi kojarzyć się z Firma, jej typem działalności i specyfiką.
Przy rejestracji domeny warto pamiętać o zasadzie pierwszeństwa - im później rejestrowana jest domena, tym trudniej
wybrać ciekawą, krótką, łatwą do zapamiętania nazwę.

Proponujemy zakup DOMEN INTERNETOWYCH

w bardzo DOBRYCH, okazyjnych CENACH!

Dlaczego nazwa DOMENY jest ważna? Kilka słów wprowadzenia...
- domena internetowa to adres, pod którym strony WWW, konta e-mail, serwery FTP i inne usługi sieciowe dostępne
są w światowym world wild web. Stanowi ona niepowtarzalny identyfikator, odróżniając określone zasoby i firmy i
pozwalając w prosty sposób do nich dotrzeć.
- po zarejestrowaniu się w wyszukiwarkach internetowych otrzymują Państwa adres jako index określonej branży - co
ułatwia odnalezienie produktu czy usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, fizyczną osobę, ucznia, artystę,
pasjonata, hobbystę...
- poszczególne poziomy domeny kończy znak "kropki" umieszczony po ich prawej stronie. Pierwszy SKRóT SYMBOL z prawej jest znacznikiem najwyższego poziomu - DOMENY wyjściowej. Nazwy zwane krajowymi,
składają się z dwóch liter identyfikujących kraj. Dla Polski - .pl. Oprócz domen krajowych w domenie najwyższego
poziomu istnieje czternaście domen podstawowych (ang. generic), które nie są kojarzone terytorialnie z nazwą żadnego
państwa: .aero, .biz, .com, .coop, .edu, .mil, .gov, .int, .net, .info, .name, .org, .pro, .museum.
Każda nazwa domeny musi być zarejestrowana w jednym rejestrze odpowiadającym poziomowi danej domeny. W
rejestrze każdego poziomu nazwa domeny musi być UNIKALNA, tzn. może występować tylko raz. Natomiast dane z
tego rejestru przechowywane są następnie w pamięci szeregu komputerów tworzących sieć serwerów danego poziomu
domeny (serwery DNS). Jest to podyktowane nie tylko względami bezpieczeństwa (kilka kopii), ale również
przyspiesza dostęp do danych o domenach. Każda nazwa domeny musi być delegowana (przypisana) do co najmniej
dwóch serwerów DNS. Zwyczajowo jeden z nich pełni rolę ,,głównego" (ang. primary) drugi zaś dodatkowego (ang.
secondary). Praktycznie nie istnieje ograniczenie maksymalnej ilości serwerów DNS, na których istnieje wpis
dotyczący danej nazwy domeny.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, w związku z przebudową strony, ofertę prześlemy na adres e-mail
Klienta, prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania, ceny i wyszukiwarkę opublikujemy w najbliższym czasie.
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