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WPROWADZENIE
AZ.pl jest trzecią największą firmą w Polsce oferująca rejestrację domen i hosting, wyróżniająca się
na tle konkurencji nie tylko wysokim poziomem obsługi, ale też otwartym podejściem do klientów.

AZ.pl oferuje pełną gamę domen internetowych, poczynając od domeny .PL, poprzez bogaty wybór
domen zagranicznych (np. .EU .DE .FR .BE) oraz domen globalnych .COM .NET .ORG. W ofercie
AZ.pl znajdują się też wszystkie domeny funkcjonalne i regionalne z końcówką .PL (np. .COM.PL,
.WAW.pl). Rejestracja domen globalnych i narodowych odbywa się poprzez bezpośrednie umowy
z rejestrami bądź największymi operatorami, co zapewnia AZ.pl korzystanie z najniższych cen
hurtowych. AZ.pl mając tytuł „ICANN-Accredited Registrar” posiada równocześnie bezpośrednią
akredytację VeriSign dla domeny .com i .net, Afilias dla domeny .info, NeuLevel dla domeny
.biz, Public Interest Registry dla domeny .org.
Użytkownicy mają dostęp on-line do kodów AuthInfo, dzięki temu mogą przenieść obsługę swoich
domen – nawet tych rejestrowanych w promocjach - do innego dostawcy w dowolnie wybranym
momencie.

4

AZ.pl oferuje swoim klientom nie tylko rejestracje domen, ale także zaawansowane rozwiązania dla
rynku wtórnego domen: Giełda i Aukcje Domen oraz Przechwytywanie Domen Wygasających.
Giełda Domen nie tylko udostępnia tysiące atrakcyjnych domen do zakupu, ale zapewnia obsługę
w pełni bezpiecznych transakcji kupna-sprzedaży dzięki rozwiązaniu Escrow, dającemu pewność
obrotu i chroniącego obie strony transakcji.
Przechwytywanie domen w AZ.pl to przede wszystkim niskie ceny oraz duża skuteczność złapania
domeny. Łatwy do nawigacji interfejs oraz przejrzyste zasady przechwytywania skłaniają coraz
więcej osób do skorzystania z oferty AZ.pl.

AZ.pl znana jest nie tylko z wyjątkowo bogatej oferty rynku pierwotnego i wtórnego domen, ale
także profesjonalnych usług hostingowych w tym zaawansowanego kreatora stron pod nazwą
WEBski Kreator. WEBski Kreator z oferty AZ.pl pozwala każdemu stworzyć profesjonalną stronę
internetową w zaledwie kilka minut. Osoba bez żadnego przygotowania technicznego - dzięki
kreatorowi - może opracować profesjonalną wizytówkę swojej firmy w 7 prostych krokach
wykorzystując jeden z ponad 100 szablonów. Rozwiązanie autorstwa firmy CM4all to
najpopularniejsze oprogramowanie online do tworzenia i aktualizowania profesjonalnych witryn
internetowych, uznane za numer 1 w przeglądzie ponad 50 systemów zarządzania treścią.
Zaawansowane funkcje, takie jak księga gości, licznik, czy album fotograficzny sprawiają, że
WEBski Kreator jest najlepszym oprogramowaniem do samodzielnego stworzenia strony
internetowej, która oprócz statycznej treści będzie zawierała również funkcje Web 2.0.
Jako klient AZ.pl możesz zawsze skorzystać z jednej z wielu promocji obejmujących rejestrację
domen lub usługi hostingowe, w tym promocji 5 domen .pl za 0 zł dla firm i 1 domeny .pl za 0 zł
dla osób indywidualnych.
Efektem wieloletniej pracy i doświadczenia AZ.pl jest Panel Klienta – nowoczesna aplikacja internetowa dająca użytkownikom bardzo duże możliwości zarządzania w pełni on-line swoimi
usługami.
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KORZYSTANIE Z PRZEWODNIKA PO PANELU KLIENTA
W tym przewodniku dowiesz się jak wiele możesz osiągnąć korzystając z Panelu Klienta w AZ.PL
i przekonasz się, że oferujemy znacznie więcej niż pozostałe firmy udostępniające rejestrację
domen i usługi hostingowe.
Wierzymy, że nasz przewodnik będzie służył Ci pomocą w poznawaniu możliwości Panelu Klienta i
że znajdziesz w nim odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.
Jeśli mimo wszystko masz wątpliwości dotyczące niektórych funkcji naszego Panelu, zachęcamy
gorąco do zgłaszania pytań i wątpliwości na adres domena@az.pl – zawsze chętnie odpowiemy na
Twoje pytania i postaramy się, aby Twoja praca z Panelem Klienta była zawsze dla Ciebie
przyjemnym doświadczeniem.
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LOGOWANIE
W celu korzystania z Panelu Klienta, musisz posiadać numer ID klienta oraz hasło. Numer ID
można otrzymać dokonując pierwszego zamówienia na stronie www.az.pl – podczas uzupełniania
danych o sobie należy ustalić hasło dostępu do panelu, które zawsze można zmienić po
zalogowaniu do panelu - Menu: Mój Profil  Dane użytkownika
Pamiętaj aby:






ustalone hasło było trudne do odgadnięcia i składało się z liter (zarówno małych
jak i dużych), cyfr oraz znaków specjalnych,
hasło które używasz w AZ.pl nie było identyczne z hasłami, jakich używasz w
innych systemach np. portalach społecznościowych,
zmieniać przynajmniej 4 razy do roku Twoje hasło,
zmienić hasło w każdej sytuacji, jeśli masz podejrzenie, że ktoś mógł zauważyć
lub przechwycić hasło
zmienić hasło zawsze, jeśli na Twoim komputerze zostały wykryte wirusy lub
trojany.

Do Panelu Klienta możesz się zalogować wchodząc na stronę http//az.pl i klikając na górze ekranu
przycisk Zaloguj.
Rysunek 1-2 Przejście do planszy logowania

Po kliknięciu przejdziemy na stronę logowania:
Rysunek 1-2 Logowanie do Panelu Klienta ze strony

Warto zwrócić uwagę, że podczas logowania do panelu można podać nie tylko ID klienta, ale
również adres e-mail uzupełniony podczas pierwszego zamówienia (który można potem zmienić w
Panelu Klienta - patrz Menu: Mój Profil  Dane użytkownika) lub nazwę domeny
utrzymywanej w AZ.pl w danym Panelu Klienta.
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W przypadku gdy zapomniałeś hasła do Panelu Klienta, możesz skorzystać z opcji
Przypomnienia hasła. W tym celu musisz wejść na link Przypomnij hasło, znajdujący się po
środku w górnej części panelu.
Rysunek 1-3 Krok pierwszy dla przypomnienia hasła

W celu przypomnienia hasła, po wejściu na link Przypomnij hasło, zobaczysz na ekranie dwa
pola do uzupełnienia:


miejsce na wpisanie jednej z trzech wartości: numer ID klienta, adres e-mail lub nazwa
dowolnej domeny utrzymywanej przez Ciebie



kod zabezpieczający do przepisania z obrazka

Rysunek 1-4 Przypomnienie hasła

Po uzupełnieniu danych otrzymasz od nas na Twoje konto e-mail zawierające link (URL). Jeśli
otworzysz ten link, będziesz miał możliwość dokonać zmiany swojego hasła. W razie problemów,
zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem domena@az.pl
Po zalogowaniu wygląd górnej części ekranu zmieni się, pojawią się tam też dane Twoje dane.
Szczegółowe informacje na temat budowy Menu klienta znajdziesz w rozdziale Budowa Panelu
Klienta
Rysunek 1-5 Nagłówek Panelu po zalogowaniu

Jeśli korzystasz z komputera publicznego np. w kafejce internetowej, pamiętaj aby po zakończeniu
korzystania z serwisu AZ.pl konieczne wylogować się, przyciskając pozycję Wyloguj, a następnie
zamknąć przeglądarkę. Należy też zwrócić uwagę, aby przeglądarka nie zapamiętała Twojego loginu i hasła.
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BUDOWA PANELU KLIENTA
Budowa Panelu Klienta jest prosta i intuicyjna, jednak warto omówić pewne jego elementy, aby
sprawnie się nim posługiwać.
Nagłówek panelu

Rysunek 1-6 Nagłówek Panelu

W nagłówku panelu możesz przede wszystkim zobaczyć swoje ID Klienta, Twój aktualny stan
salda (ilość środków finansowych zgromadzonych na koncie) oraz przycisk wylogowania z panelu.
Po prawej stronie znajdziesz podręczne Menu z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami:





Poczta – która umożliwi Ci szybkie przejście do Twojej skrzynki pocztowej,
Chat - który pozwala na szybki kontakt z konsultantem AZ.pl,
Pomoc – które przenosi Cię do strony z listą typowych pytań, które zadają klienci
korzystający z Panelu,
Koszyk – w którym znajdują się Twoje zamówienia oczekujące na Twoją akceptację.

Menu główne
Bezpośrednio poniżej nagłówka strony znajduje się poręczne i intuicyjne menu główne,
zawierające wszystkie niezbędne funkcje. Menu jest dwupoziomowe – górny poziom wskazuje
najważniejsze usługi takiej jak: domeny, hosting, webski, giełda domen, przechwytywanie,
finanse, narzędzia oraz przejście do edycji profilu.

Rysunek 1-7 Górna część Menu

Po wybraniu jednej z powyższych usług, w pasku poniżej otrzymujemy listę dostępnych funkcji. Po
wybraniu odpowiedniej funkcji, na naszym ekranie pojawia się ekran z żądaną zawartością. Menu
główne zawsze pozostaje widoczne i umożliwia użytkownikowi szybkie przemieszczanie się po
całym Panelu i jego funkcjach.
Rysunek 1-8 Dolna część Menu
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Po wybraniu pozycji Domeny otrzymujemy:









Moje domeny – lista aktualnie zarejestrowanych domen
Moje odnowienia – wyświetla listę domen wygasających i umożliwia szybkie odnowienie
domen
Rejestruj – umożliwia rejestrację domen polskich, narodowych i globalnych
Rezerwuj – umożliwia rezerwację domen polskich
Testuj – umożliwia zakup testu na domenę polską
Transferuj – umożliwia dokonanie transferu domen polskich, globalnych i narodowych oraz
transferu opcji domen polskich
Załóż opcję – umożliwia złożenie opcji na domenę polską
WHOIS – umożliwia sprawdzenie, kto jest abonentem zarejestrowanej domeny

Po wybraniu pozycji Hosting dostajemy następujące funkcje do wyboru:









Hosting – wyświetla listę wykupionych usług hostingowych i umożliwia zakup kolejnych
usług
Moje odnowienia – pokazuje listę wygasających usług hostingowych i umożliwia
przedłużenie tych usług
Porównanie wersji – wyświetla porównanie dwóch wersji hostingu: Personal i Businesss
Specyfikacja techniczna - pokazuje szczegóły techniczne kont Personal i Business
Certyfikaty SSL – umożliwia zakup jednego z wielu dostępnych certyfikatów SSL
Oferta specjalna – umożliwia skorzystanie z aktualnie dostępnej dla klienta oferty specjalnej
cPanel – opis funkcji i możliwości narzędzia do zarządzania kontami hostingowymi
Wieczysty – wszystkie informacje na temat darmowego hostingu

Po wybraniu pozycji Webski dostajemy następujące funkcje do wyboru:







O WEBskim Kreatorze – pokazanie podstawowych możliwości Kreatora WWW i PRO oraz
możliwość zamówienia
WEBski Kreator WWW – opis szczegółowych funkcji i możliwości kreatora WEBski WWW
WEBski Kreator PRO – opis szczegółowych funkcji i możliwości kreatora WEBski PRO
Wersja DEMO – możliwość uruchomienia wersji demo kreatora
Fotolia – promocja związana z WEBskim i serwisem Fotolia
Informacje – kopalnia wiedzy na temat WEBskiego

Po wybraniu pozycji Giełda Domen dostajemy następujące funkcje do wyboru:



Wystaw na Giełdę – umożliwia wystawienie domeny na Giełdzie Domen AZ.pl
Moje Oferty – pozwala na dokładne przeglądanie wszystkich ofert własnych na Giełdzie
Domen
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Wystaw na Aukcje - umożliwia wystawienie domeny na Aukcji Domen AZ.pl
Moje Aukcje - pozwala na dokładne przeglądanie wszystkich ofert własnych na Aukcjach
Domen
Portfolio – pokazuje posiadane portfolio domen
Obserwowane – pokazuje listę obserwowanych aukcji
Generator Linków – możliwość pobrania adresów domen znajdujących się na giełdzie
→ Giełda – umożliwia przejście do ogólnodostępnej Giełdy Domen
→ Aukcje – umożliwia przejście do ogólnodostępnych Aukcji Domen

Po wybraniu pozycji Przechwytywanie dostajemy następujące funkcje do wyboru:






Dodaj do przechwycenia – umożliwia dodanie domeny do przechwycenia
Zamówione do przechwycenia – pokazuje listę domen zleconych do przechwycenia
Wyszukiwarka usuniętych domen – pozwala wyszukać atrakcyjne domeny wygasające
według różnych kryteriów
Aukcje przechwyconych – lista aukcji domen przechwyconych
Regulamin – regulamin dotyczący przechwytywania domen

Po wybraniu pozycji Finanse dostajemy następujące funkcje do wyboru:






Zasil konto – umożliwia zasilenie konta użytkownika na jeden z wielu dostępnych sposobów
Faktury – umożliwia dostęp do wystawionych faktur oraz dokumentów pro-forma
Cennik Domen – zawiera kompletny cennik domen AZ.pl
Cennik Kont Hostingowych - zawiera kompletny cennik usług hostingowych AZ.pl
Promocje – informacja o aktualnych i najciekawszych promocjach AZ.pl

Po wybraniu pozycji Narzędzia dostajemy następujące funkcje do wyboru:







Hurtowa edycja DNS – umożliwia hurtową modyfikację wpisów DNS dla domen
Historia Operacji – pokazuje historię wykonanych przez użytkownika operacji w Panelu
Klienta
Hurtowa edycja folderów - pozwala na automatyczne przeniesienie wielu domen do
jednego folderu, a tym samym ułatwienie zarządzania nimi.
Poczta – umożliwia przejście do Poczty
Centrum Pomocy – udostępnia listę najczęściej zadawanych pytań i oraz odpowiedzi na te
pytania, jak również pozwala wyszukać interesujący temat
API dla domen – umożliwia skorzystanie z dostępu przez API (programowego), z
wykorzystaniem SOAP i WSDL.

Po wybraniu pozycji Profil dostajemy następujące funkcje do wyboru:



Dane użytkownika – możliwość ustawienia podstawowych danych użytkownika AZ.pl
Dane do rejestracji
– możliwość ustawienia domyślnych danych potrzebnych przy
rejestracji domen
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Sprzedaż – możliwość ustawienie danych potrzebnych do zawierania transakcji na Giełdzie i
Aukcjach Domen
Powiadomienia – możliwość konfiguracji powiadomień dla wygasających usług
Kody promocyjne – informacje dotyczące kodów promocyjnych
Bezpieczeństwo –
możliwość ustawienia danych potrzebnych przy autoryzacji i
przeprowadzania ważniejszych operacji
Zamówienia – lista złożonych zamówień z możliwością ich opłacenia

Po wybraniu dowolnej funkcji z menu górnego, bezpośrednio poniżej belki z wyborem funkcji

pojawia się informacja o miejscu w Panelu, w którym aktualnie znajduje się Użytkownik.
Rysunek 1-9 Aktualne miejsce w Panelu

Stopka panelu

Rysunek 1-10 Stopka Panelu

W stopce Panelu Klienta znajdziesz linki do najważniejszych funkcji Panelu, treści Regulaminów, a
także dostęp do zewnętrznych serwisów związanych z rynkiem domen.
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MOJE DOMENY
Menu: Domeny  Moje domeny
Zakładka Moje domeny umożliwia przeglądanie i zarządzanie posiadanymi przez Ciebie
domenami. W zakładce wyświetlane są wszystkich domeny, niezależnie od ich rodzaju, znajdujące
się w danym Panelu Klienta.
W górnej części zakładki, znajduje się zbiorcza informacja na temat ilości posiadanych domen,
usług DNT, Opcji a także ilości wystawionych domen na Giełdzie, Aukcjach oraz domen
Przechwyconych.

Rysunek 2-1 Zbiorcza informacja o domenach w Panelu

Bezpośrednio pod informacją zbiorczą znajduje się lista wszystkich domen posiadanych przez
Ciebie w Panelu. Nad listą dostępna jest listwa umożliwiająca wyświetlanie posiadanych domen
według trzech kryteriów:

Rysunek 2-2 Pełna lista domen w Panelu

Górną część listy zajmuje podręczne menu, które powstało z myślą o tych użytkownikach, którzy
utrzymują dużą ilość domen w Panelu AZ.pl. Podręczne menu umożliwia odpowiednie sortowanie
pozycji na liście. I tak, wybierając Typ domeny, możemy zawęzić wyświetlanie pozycji na liście do
domen z końcówką .PL, globalnych, zagranicznych, .EU, IDN, testowych, wygasłych oraz
rezerwacji. Wybierając pozycję Sortowanie, można ustawić sortowanie pozycji według jednego z
wielu kryteriów, np. data wygaśnięcia czy alfabetycznie. Dodatkowo w polu Szukaj domeny,
Abonenta można wpisując całą nazwę domeny lub fragment nazwy danej domeny, szybko
znaleźć te domeny, które spełniają kryteria wyszukiwania.
Jeśli używasz spacji podczas wyszukiwania otrzymasz łączne wyniki zapytania dla dwóch
niezależnych fraz, które oddzieliłeś spacją.
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Rysunek 2-3 Podręczne menu do sortowania i wyszukiwania domen

Po wybraniu kryteriów wyszukiwania otrzymasz listę domen wraz ze szczegółowymi informacjami
na temat każdej z domen według wybranych kryteriów.
Możliwe jest również pobranie grupy domen w formacie CSV, poprzez kliknięcie linku Pobierz
listę w CSV.
Dla każdej domeny na liście możesz:
1) sprawdzić: datę wygaśnięcia, serwery DNS, zapisaną wcześniej notatkę związaną z
domeną,
2) wykonać jedną z wielu akcji: przedłużyć abonament, przekierować domenę, zmienić
Abonenta, zmienić kontakt techniczny, przenieść do folderu w ramach Panelu, przenieść do
innego Panelu, pobrać kod AuthInfo, dokonać konfiguracji DNS, zamówić Hosting lub
WEBski Kreator WWW.
Wszystkie operacje na domenie wykonuje się wybierając listę Dostępne Operacje.

Rysunek 2-4 Dostępne operacje do wykonania na domenie
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ZMIANA ABONENTA
Menu: Domeny  Moje domeny  Zmiana Abonenta
Pamiętaj, że zmiana danych Abonenta domeny może przybrać dwie postacie:
a) zmiana Abonenta, inaczej cesja umowy
b) zmiana danych Abonenta, bez zmiany podmiotu (np. zmiana adresu)

Zmiana Abonenta Domeny
modyfikacja danych (ten sam
podmiot pozostaje Abonentem)

Zmiana Abonenta (inaczej cesja
umowy)

Dokonując zmiany musisz mieć pewność czy dokonujesz zmiany podmiotowej czy tylko
modyfikujesz dane Abonenta. W przypadku wyboru opcji Domeny  Moje domeny  Zmiana
Abonenta, dokonujesz Zmiany Abonenta czyli inaczej odzwierciedlasz zmianę Abonenta w
odpowiednich rejestrach domen.
Wybór opcji Zmień Abonenta kieruje nas do ekranu Zmień Abonenta, gdzie można dokonać
zmiany Abonenta domeny na dwa sposoby:
a) wybierając dane Abonenta z listy, spośród wcześniej „zapisanych” danych
b) wchodząc na link +Nowy, i wpisując dane nowego Abonenta
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Rysunek 2-5 Formularz do zmiany Abonenta domeny

Wybór opcji +Nowy wyświetla ekran jak poniżej, gdzie możesz wybrać, czy Abonentem jest osoba
fizyczna czy firma oraz wprowadzić szczegółowe dane:
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Rysunek 2-6 Formularz do wprowadzenia danych Abonenta

Po wybraniu danych nowego Abonenta bądź po wprowadzeniu tych danych należy wybrać rolę w
której występujesz. I tak jeśli jesteś Abonentem domeny zaznaczasz opcję „Oświadczam, że jestem
Abonentem nazwy domeny, mam nieograniczone prawo do dysponowania nazwą domeny i
wyrażam zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z umowy utrzymania nazwy domeny oraz
akceptuję Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych Abonenta”
W przypadku jeśli jesteś upoważniony przez Abonenta, zaznacz opcję „Oświadczam, że jestem
upoważniony przez Abonenta do dysponowania domeną w zakresie czynności zmiany Abonenta
domeny na rzecz osoby trzeciej, a prawo Abonenta do dysponowania nazwą domeny nie zostało w
żaden sposób ograniczone oraz zgadzam się na przeniesienie praw i obowiązków z umowy
utrzymania nazwy domeny oraz akceptuję Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych
Abonenta.”
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Rysunek 2-7 Oświadczenia i regulaminy

Następnie musisz określić swoją rolę w przypadku podmiotu przejmującego domenę. Jeśli jesteś
Abonentem przejmującym domenę, zaznacz pozycję „Oświadczam, że przyjmuje na siebie
wszystkie prawa i obowiązki z umowy utrzymania nazwy domeny oraz akceptuję Regulamin
elektronicznej usługi zmiany danych Abonenta.”
Jeśli jesteś upoważniony przez nowego Abonenta, to zaznacz opcję „Oświadczam, że jestem
upoważniony do przyjęcia praw i obowiązków z umowy utrzymania nazwy domeny na rzecz
Abonenta przejmującego domenę oraz akceptuję Regulamin elektronicznej usługi zmiany danych
Abonenta.”
Po wypełnieniu wszystkich danych, w celu zakończenia procesu zmiany abonenta należy przepisać
kod, który otrzymasz za pomocą SMS na numer telefonu ustalony na ekranie Bezpieczeństwo.
Wprowadzenie poprawnego kodu jednorazowego umożliwia zakończenie procesu zmiany
Abonenta.
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KONFIGURACJA DNS
Menu: Domeny  Moje domeny

Będąc na zakładce Domeny  Moje Domeny w rozwijanym menu „Dostępne Operacje”,
wybierając opcję Konfiguracja DNS można dokonać zmiany serwerów DNS.

Przy posiadaniu liczby serwerów DNS większej od 2, dodatkowe serwery DNS można również
usunąć. Dostępny panel umożliwia ustawienie dowolnych parametrów dostępnych w protokole
DNS, w tym pozwala wprowadzać rekordy NS, CNAME, MX, SOA czy SRV.

Rysunek 2-7 Formularz konfiguracji wpisów DNS dla domeny

Zmiana delegacji, czyli inaczej konfiguracja DNS powinna być dokonywana jedynie przez
doświadczonych użytkowników. Jeśli nie masz doświadczenia w konfiguracji DNS, bądź też chcesz,
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aby domena wskazywała na wykupiony przez Ciebie hosting, możesz skorzystać z innej opcji
zmiany serwerów DNS. Wystarczy, że w Menu: Domeny Moje domeny, wybierzesz opcję
Ustaw dla hostingu.

Rysunek 2-8 Automatyczna konfiguracja DNS dla hostingu w AZ.pl

Po wybraniu opcji Ustaw dla hostingu, masz możliwość wyboru jednej z wykupionych przez
Ciebie usług hostingowych. W takiej sytuacji konfiguracja DNS zostanie dokonana automatycznie.

Rysunek 2-9 Wybór usługi dla której nastąpi konfiguracja DNS domeny
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MOJE ODNOWIENIA
Menu: Domeny  Moje odnowienia
Zakładka Moje odnowienia umożliwia przeprowadzenie przedłużenia wszystkich domen
znajdujących się w Twoim Panelu.
W górnej części zakładki, znajduje się zbiorcza informacja na temat ilości domen wygasających w
różnych odstępach czasowych – dzisiaj, tydzień, 30 dni, 60 dni oraz 90 dni, z podziałem na
domeny polskie, globalne i narodowe oraz testy i opcje.

Rysunek 2-10 Zbiorcza informacja o domenach

Bezpośrednio pod informacją zbiorczą dotyczącą odnowień znajduje się lista wszystkich domen
posiadanych przez Ciebie w Panelu. Nad listą dostępna jest listwa umożliwiająca wyświetlanie
wygasających domen według trzech kryteriów:

Rysunek 2-11 Widok listy domen

Górną część listy zajmuje podręczne menu, które powstało z myślą o tych użytkownikach, którzy
utrzymują dużą ilość domen w Panelu AZ.pl. Podręczne menu umożliwia odpowiednie sortowanie
pozycji na liście. I tak, wybierając Typ domeny, możemy zawęzić wyświetlanie pozycji na liście do
domen z końcówką .PL, globalnych, zagranicznych, .EU, IDN, testowych, wygasłych oraz
rezerwacji. Wybierając pozycję Sortowanie, można ustawić sortowanie pozycji według jednego z
wielu kryteriów, np. data wygaśnięcia czy alfabetycznie. Dodatkowo w polu Szukaj domeny,
abonenta można wpisując całą nazwę domeny lub fragment nazwy danej domeny, szybko
znaleźć te domeny, które spełniają kryteria wyszukiwania.
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Rysunek 2-12 Dostępne kryteria wyszukiwania oraz sortowania

Po wybraniu kryteriów wyszukiwania otrzymasz listę domen wraz ze szczegółowymi informacjami
na temat każdej z domen według wybranych kryteriów.
Aby przedłużyć Abonament, możesz skorzystać z dwóch opcji:
1.Dla wybranej domeny możesz przejść do linku Przedłuż Abonament, tym samym dodając
domenę do „Koszyka” i przechodząc do wykonania płatności:

Rysunek 2-13 Przedłuż Abonament

2.Dla grupy domen, możesz zaznaczyć „checkbox” po lewej stronie, przy każdej domenie, którą
chcesz przedłużyć, a następnie przycisk Wykonaj:

Rysunek 2-14 Wykonaj operacje

W przypadku wybrania pozycji Przedłuż Abonament jak i pozycji Wykonaj, przechodzimy do
ekranu Koszyk i płatności.
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REJESTRACJA DOMEN
Menu: Domeny  Rejestruj
Pozycja Rejestracja w menu Domeny umożliwia przeprowadzanie rejestracji wszystkich
rodzajów domen dostępnych w ofercie AZ.pl. Podczas rejestracji domeny można dodatkowo
zamówić konto hostingowe lub wybrać tzw. konto wieczyste - darmowe konto hostingowe
dostępne dla naszych Klientów tak długo, jak tylko utrzymują u nas swoje domeny, do których
konto zostało zamówione.
Pamiętaj, że rejestracja domen polskich, zagranicznych i globalnych przebiega tak samo, dlatego
też, do rejestracji wszystkich domen służą te same ekrany.
W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją domeny, prosimy o kontakt
domena@az.pl lub kontakt telefoniczny (+48) 422 999 111.

e-mail

Wybierając pozycję Rejestruj w menu Domeny, zobaczysz ekran, z którego możesz skorzystać
przy rejestracji dowolnego rodzaju domeny.
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Rysunek 2-15 Formularz rejestracji domen

Kolejne czynności, które musisz wykonać, aby zarejestrować domenę:


Na górze formularza znajdziesz pole w którym możesz wpisać nazwę szukanej domeny oraz
wybrać jedno z wielu dostępnych rozszerzeń. Domyślnie ustawione jest najpopularniejsza
końcówka - .PL. Wpisz oczekiwaną nazwę domeny i wybierz końcówkę, albo pozostaw .PL:

Rysunek 2-16 Wybór nazwy domeny i jej rozszerzenia

Warto zwrócić uwagę, że możliwe jest jednoczesne zarejestrowanie większej liczby
domen np. o tej samej nazwie i innym rozszerzeniu. Jest to ważne, jeśli zależy nam, aby
inna osoba albo firma nie zarejestrowała np. domeny o takiej samej nazwie i innym
rozszerzeniu. Ułatwiona rejestracja dodatkowych nazw domen np. z innym rozszerzeniem
możliwa jest poprzez zaznaczenie dodatkowych rozszerzeń domen (np. com i biz). W takiej
sytuacji należy wybrać opcję Formularza Hurtowego.


Poniżej wybierasz okres na jaki rejestrujesz domenę – domyślnie jest to 1 rok.
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Rysunek 2-17 Wybór okresu na jaki rejestrowana jest domena

Pamiętaj, że dla niektórych domen nie jest możliwy wybór okresu – wynika to z restrykcji
nałożonych przez centralne rejestry domen i jest niezależne od AZ.pl


Po wybraniu nazwy domeny musisz wprowadzić dane Abonenta, czyli dane osobowe, które
zostaną przekazane do centralnego rejestru domen, jako dane właściciela domeny. Z
dostępnej listy wybierasz jeden z zapisanych wcześniej profili użytkownika, bądź wybrać
przycisk +Nowy, aby wpisać nowe dane.

Rysunek 2-18 Wybór Abonenta



Po uzupełnieniu danych Abonenta należy ustawić serwery DNS. Wybierz dla domeny albo
serwery domyślne AZ.pl albo wpisz dane własnych serwerów DNS oraz wciśnij przycisk
Dalej. Pamiętaj, że musisz uzupełnić co najmniej 2 serwery DNS (obowiązek dla domen
polskich i niektórych zagranicznych). Serwery DNS powinny być wcześniej prawidłowo
skonfigurowane dla tych domen. Informujemy, że możliwe jest bezpłatne parkowanie
domeny na serwerach AZ.PL.

Rysunek 2-19 Wpisywanie serwerów DNS dla domeny

Osoby planujące zaparkowanie rejestrowanych domen, mogą wybrać opcję
predefiniowanych serwerów SEDO lub NameDrive, poprzez wybór odpowiedniej opcji z
menu:
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Rysunek 2-20 Wybór domyślnych serwerów AZ.pl, SEDO, NameDrive bądź wcześniej zdefiniowanych

Wpisanie danych nowego Abonenta
Wybierając podczas procesu rejestracji przycisk +Nowy, możesz wprowadzić dane Abonenta
domeny i je zapisać.

Rysunek 2-21 Formularz wprowadzania danych Abonenta

Możesz wybrać czy domena jest rejestrowana na osobę indywidualną czy na firmę – wówczas
odpowiednio aktywne/nieaktywne stają się pola imię i nazwisko albo firma.
Ważne jest aby prawidłowo uzupełnić dane dotyczące Abonenta i dbać o ich aktualność,
bowiem są to podstawowe dane dotyczące domeny i mogą być wykorzystywane do kontaktu z
Abonentem domeny.
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Nieprawdziwe dane Abonenta mogą mieć negatywne skutki, w tym utratę
domeny bez możliwości dochodzenia swoich praw.
Na adres e-mail i podany numer telefonu spółka AZ.PL będzie wysyłać przypomnienia o terminie
przedłużenia abonamentu.
Ukrywanie danych:
1. W przypadku rejestracji domeny polskiej lub globalnej na osobę fizyczną możliwe jest
ukrycie danych dotyczących Abonenta domeny poprzez wybranie opcji zgoda na
publikację  NIE.
2. W przypadku rejestracji domeny globalnej na firmę możliwe jest ukrycie danych
dotyczących Abonenta domeny poprzez wybranie opcji zgoda na publikację  NIE.
Ukrycie danych Abonenta domeny .PL w przypadku firm nie jest możliwe, co wynika
bezpośrednio z Regulaminu NASK oraz umowy zawartej przez NASK z rejestratorami
domen.
Możliwe jest również szybkie skopiowanie danych kontaktu technicznego poprzez wybranie opcji
kopiuj dane kontaktu technicznego.
Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do Menu: Menu Główne  Koszyk i płatności w celu dokonania
płatności i zakończenia procesu rejestracji. Na ekranie Koszyk i płatności znajdziesz zawartość
koszyka, czyli listę domen, które chcesz zarejestrować, a także dostaniesz możliwość dodania do
koszyka innych usług.
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REZERWACJE
Menu: Domeny  Rezerwuj
Przejście do pozycji Domeny  Rezerwuj, umożliwi Ci dokonanie rezerwacji domen polskich.
Rezerwacja domen nie jest tożsama z rejestracją – umożliwia zarezerwowanie domeny na okres
dwóch tygodni, w czasie którym możesz domenę zarejestrować, opłacając Abonament.
Rezerwacja domeny jest przydatna szczególnie wtedy, gdy domena, którą chcesz zarejestrować
jest wolna, ale w danym momencie nie masz środków na jej opłacenie.
Domeny polskie są rezerwowane na okres 14 dni. W tym czasie nikt inny oprócz Ciebie nie może
zarejestrować domeny. Jeśli nie zarejestrujesz domeny w ciągu 14 dni, domena ta zostanie
zablokowana przez NASK, a następnie wróci ona do puli domen wolnych i każdy będzie mógł ją
zarejestrować.
W celu zarezerwowania domeny, należy wpisać jej nazwę, wybrać rozszerzenie oraz uzupełnić
minimum 2 serwery DNS.

Rysunek 2-22 Formularz rezerwacji domen

Domena może znajdować się na liście rezerwacji nawet jeśli rezerwacja na nią już wygasła.
W takim przypadku rejestracja poprzez przycisk Rejestruj może nie być możliwa. Należy wówczas
zaczekać, aż domena trafi do puli wolnych domen.
Po wpisaniu domen do Rezerwacji, musisz uzupełnić serwery DNS bądź też wybrać domyślne
serwery. Do tego celu służy dolna część ekranu:
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Rysunek 2-23 Wpisywanie serwerów DNS dla domeny

Osoby planujące zaparkowanie rejestrowanych domen, mogą wybrać opcję
predefiniowanych serwerów SEDO lub NameDrive, poprzez wybór odpowiedniej opcji z
menu:

Rysunek 2-24 Wybór domyślnych serwerów AZ.pl, SEDO, NameDrive bądź wcześniej zdefiniowanych
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TESTUJ
Menu: Domeny  Testuj
Zakładka Testuj umożliwia przeprowadzenie rejestracji domen polskich na zasadzie testu.
Wpisane domeny polskie zostaną zarejestrowane na okres 14 dni. Możesz zarejestrować
jednorazowo nawet do 100 domen jednocześnie. Wystarczy, że uzupełnisz listę domen
oddzielające je przecinkami, średnikami bądź znakiem nowej linii (Enter).
Następnie musisz wprowadzić dane Abonenta, czyli dane osoby lub firmy, które zostaną
przekazane do centralnego rejestru domen, jako dane właściciela domeny zarejestrowanej dla
testów. Z dostępnej listy wybierasz jeden z zapisanych wcześniej profili użytkownika, bądź
wybierasz przycisk +Nowy, aby wpisać inne dane.

Rysunek 2-25 Wybór Abonenta domeny

Po poprawnym uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do Menu Główne 
Koszyk i płatności w celu dokonania płatności i zakończenia procesu rejestracji.

Domena testowa z punktu widzenia technicznego jest w pełni funkcjonalną domeną internetową. Na domenie
testowej nie można dokonywać operacji zmiany Abonenta.

KOSZYK I PŁATNOŚCI
Menu: Menu Główne  Koszyk i płatności
Na ekranie Koszyk i płatności zobaczysz listę usług, które zdecydowałeś się wykupić poprzez
dodanie do koszyka oraz dokonasz finalizacji transakcji. Ekran podzielony jest na dwie części –
górna o nazwie Zawartość koszyka oraz dolna o nazwie Wybierz formy płatności.
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Rysunek 2-26 Przeglądanie i edycja zawartości koszyka

Zawartości koszyka zawiera listę usług, które wybrałeś wcześniej oraz listę przydatnych usług,
które możesz jeszcze dodać, tj.



Konto Personal Hosting (usługi hostingowe)
WEBskiego Kreatora WWW

Na tym ekranie możesz także dodać posiadany kod rabatowy i natychmiast zamienić go na
konkretny rabat finansowy.
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyboru usług, w każdej chwili możesz usunąć dodaną pozycję z
Koszyka. Pamiętaj, że ze względu na charakter usług jakim są domeny internetowe, nie ma
możliwości zwrotu pieniędzy po dokonaniu zakupów.
Jeśli zdecydowałeś się na wybór konkretnych usług, przejdź do drugiej części formularza Wybierz formy płatności. W tym miejscu możesz wybrać jedną z wielu dostępnych form
płatności.
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Rysunek 2-27 Wybór formy płatności

Masz możliwość wyboru płatności natychmiastowej poprzez wybór:


jednego z ponad 20 sposobów dokonania przelewu natychmiastowego on-line,



płatność kartą płatniczą,



Płatność PayPal.

Jeśli posiadasz wystarczające środki na swoim koncie w Panelu AZ.pl możesz wybrać opcję
Pobierz z salda Panelu Klienta i tym samym opłacić usługi w sposób najszybszy i najprostszy.
Możesz też wybrać płatność przelewem tradycyjnym – w takiej sytuacji uzyskasz dostęp do
wybranych usług dopiero w momencie, kiedy przekazane środki finansowe zostaną zaksięgowane
na rachunku AZ.pl.
Pamiętaj, że opóźnienia związane z obsługa przelewu tradycyjnego przez banki może
skutkować niedotrzymaniem terminu przedłużenia domeny, a tym samym narazić Cię na
utratę nazwy domenowej.
Po wybraniu formy płatności naciśnij Finalizuj, aby dokonać płatności i tym samym zakończyć
proces rejestracji domen i wyboru konta hostingowego.
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Rysunek 2-28 Przycisk kończący proces

Jeśli chcesz przeglądać złożone zamówienia, zarówno zrealizowane jak i te, które nie zostały
jeszcze zrealizowane, przejdź do zakładki Mój profil  Zamówienia.
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PRZECHWYTUJ
Menu: Domeny  Przechwytuj
Przejście do pozycji Przechwytuj umożliwi Ci skorzystanie z mechanizmu przechwytywania
domen polskich. Przechwytywanie polega na próbie zarejestrowania nazwy domenowej, która
zostaje uwolniona przez centralny rejestr i o którą zaczyna toczyć się współzawodnictwo pomiędzy
rejestratorami.
Przechwytywanie jest najtańszym sposobem zdobycia atrakcyjnej nazwy domenowej, która nie
znajduje się w puli wolnych domen rejestru .PL.
Usługa przechwytywanie dostępna jest wyłącznie dla domeny .PL.

Rysunek 2-29 Ekran do wprowadzenia domen do przechwytywania

Aby dokonać przechwycenia, należy podać domeny (oddzielając je przecinkiem), a następnie
wybrać jedną z dostępnych opcji:


Przechwytywanie tzw. normalne, które zapewnia dużą szansę pozyskania domeny,
wybierane zwykle dla nieco bardziej wartościowych domen, w cenie 28.90 zł za skuteczne
przechwycenie.



Sekunda Później, które określamy jako wersję „ekonomiczną”, polegającą na jednej
próbie przechwycenia w cenie 10 zł za skuteczne przechwycenie
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Po wyborze odpowiedniej opcji, klikamy w przycisk „Dodaj domeny”

Aby zgłosić skutecznie domenę do przechwycenia, domena taka musi znajdować się na liście
domen usuniętych przez NASK. Jeśli któraś ze zgłoszonych domen nie znajduje się na pośród
usuniętych domen (a tym samym nie ma możliwości przechwycenia), to system po wybraniu
„Dodaj domeny” zgłasza następujący komunikat:

Rysunek 2-30 Przykładowy komunikat - domena nie może być przechwycona

W sytuacji, kiedy pojawi się taki błąd, należy sprawdzić i usunąć z listy wszystkie domeny, które
nie znajdują się na liście publikowanej przez NASK. System przepuści nas dalej, o ile wszystkie
domeny na liście będą możliwe do przechwycenia.
Na kolejnym etapie otrzymamy możliwość uzupełnienia Danych Użytkownika (domyślnie Twoje
dane będą skopiowane – wystarczy potwierdzić przyciskiem Dalej).
Jeśli wszystkie dane kontaktowe są poprawne, należy zaakceptować Regulamin oraz wybrać
przycisk „Dalej”

Rysunek 2-31 Akceptacja regulaminu i przejście do Koszyka

Na ekranie Koszyk i płatności zobaczysz listę usług, które zdecydowałeś się wykupić poprzez
dodanie do koszyka oraz dokonasz finalizacji transakcji.
Po sfinalizowaniu transakcji otrzymamy możliwość wydruku potwierdzenia oraz zobaczymy podziękowanie od Weroniki Szmajdzińskiej, dziewczyny AZ.pl.
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TRANSFER DOMEN
Menu: Domeny Transferuj
Zakładka Transferuj w menu Domeny umożliwia wykonywanie transferów domen polskich,
globalnych, EU lub narodowych (z odnowieniem lub bez), transferu Opcji, a także generowanie
wniosków do NASK. Możliwe jest tutaj wykonanie zarówno transferu zewnętrznego do spółki
AZ.PL, jak i transferu wewnętrznego pomiędzy panelami Klientaw AZ.pl.
Wprowadź w poniższym polu interesujące Cię nazwy (bez www) wraz z kodami authinfo.
Możesz jednocześnie wprowadzić do 1000 różnych nazw domen. Pozycje prosimy podawać
każda w osobnej linii w formacie "domena kod authInfo" (obok siebie).
Dla domen, które nie wymagają kodu authinfo przy transferze (np. .at, .ru, .lv, .co.uk) należy
podać samą nazwę domeny.

Dla transferów wewnętrznych należy także podać samą nazwę domeny.
Rysunek 2-32 Rozpoczęcie transferu domen

Przechodząc do następnego kroku, zostaniesz poproszony o kody AuthInfo do przenoszonych
domen. Transfer domeny polskiej umożliwia transfer domeny od innego rejestratora domen do
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spółki AZ.PL. W celu wykonania transferu, konieczne jest posiadanie kodu AuthInfo dla danej
domeny. Kod taki możesz otrzymać od swojego obecnego rejestratora.
Transfer domeny globalnej jest płatny i jest wykonywany wraz z przedłużeniem domeny
na kolejny rok
Po dokonaniu transferu domeny polskiej, europejskiej lub globalnej wraz z odnowieniem,
nowa data wygaśnięcia będzie liczona od dnia rejestracji domeny, a nie od dnia transferu
domeny
Kod AuthInfo jest to unikatowy kod autoryzacyjny domeny. Każda polska domena posiada kod
AuthInfo, najczęściej w postaci kilku liter i kilku cyfr, wykorzystywany głównie przy transferowaniu
domen. Rejestratorzy niechętnie wydają takie kody, pragnąc domeny zatrzymać i korzystać z
profitów przy ich przedłużaniu. Jednakże każdy rejestrator jest zobowiązany do
udostępnienia kodu AuthInfo na żądanie. Prosimy korzystać z tego prawa i żądać kodów
AuthInfo. Ponadto należy pamiętać, że jest to bardzo ważny kod i nie należy ujawniać go osobom
trzecim.

Rysunek 2-33 Potwierdzenie chęci transferu

W przypadku jakichkolwiek problemów z transferem domeny prosimy o kontakt e-mail
transfer@az.pl lub kontakt telefoniczny (+48) 422 999 111.
Dla domen polskich, w przypadku poprawnego przejścia przez formularz, otrzymasz komunikat o
poprawnej realizacji operacji. W takiej sytuacji na e-mail Abonenta domeny zostanie wysłany email z linkiem potwierdzającym chęć wykonania transferu. Transfer domeny zostanie wykonany
tylko w przypadku potwierdzenia przez abonenta chęci wykonania transferu poprzez kliknięcie w
link potwierdzający. W ciągu 48 godzin od kliknięcia linku potwierdzającego, domena powinna
znaleźć się w Twoim Panelu Klienta/Partnera. Możesz to sprawdzić na liście domen (patrz
Domeny  Moje domeny).
W przypadku wybrania opcji trade dla domen .EU konieczne jest uzupełnienie danych nowego
Abonenta domeny. W przypadku wykonywania transferu domeny do AZ.PL Abonent domeny
nie zmienia się, dlatego też danych Abonenta nie można uzupełnić.
Transfer domeny z NASK
W pierwszym kroku wpisz nazwy domen, które chcesz przetransferować z NASK AZ.pl i wybierz
„Transfer domen polskich z NASK”
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W kolejnym kroku zostaniesz poinformowany o wymaganiach NASK, a następnie po naciśnięciu
przycisku Transferuj zostaniesz przeniesiony na stronę w NASK, gdzie znajdziesz wstępnie
wypełniony wniosek transferowy.

W przypadku transferu domen z NASK nie jest wymagany kod AuthInfo
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Warunkiem koniecznym transferu z NASK jest poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, zgodnie ze stanem faktycznym, tj. danymi identycznymi z tymi, które są
w posiadaniu NASK.
Po poprawnym wypełnieniu formularza i zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami, należy kliknąć
przycisk Wyślij.

W celu przeniesienia obsługi do serwisu AZ.pl w polu Wybieram Partnera należy
koniecznie wybrać „AZ.pl Sp. z o.o.”
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Gotowy wniosek wydrukuj, podpisz, a w przypadku firmy przystaw pieczątkę. Uważnie przeczytaj
wymagania. Zwróć uwagę, że NASK żąda również przesłania innych dokumentów. Należy je wysłać
do NASK faksem pod numer: +48 22 380 83 01.
Poniżej znajduje się lista wymogów NASK z uwzględnieniem niezbędnych podpisów oraz dokumentów firmy:


jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą – wymagany jest podpis Abonenta domeny lub w przypadku działania
pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa



jeżeli Abonentem domeny jest spółka cywilna- wymagane są podpisy wszystkich
wspólników spółki cywilnej i umowa spółki cywilnej (fragment umowy zawierający
informacje o składzie i sposobie reprezentacji spółki); natomiast w przypadku działania
prowadzonego przez pełnomocnika spółki - dokument pełnomocnictwa



jeżeli Abonentem domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością,
akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna) - podpis osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania spółki oraz kopia aktualnego wypisu z KRS

W przypadku jakichkolwiek problemów z transferem domeny z NASK prosimy o kontakt e-mail
transfer@az.pl lub kontakt telefoniczny (+48) 422 999 111.
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ZAKŁADANIE OPCJI
Menu: Domeny Załóż opcję
Wybierając pozycję w menu Załóż opcję możesz założyć opcje na domeny – nawet do 100 opcji
jednocześnie. Wystarczy, że wpiszesz do 100 domen oddzielające je przecinkami, średnikami bądź
znakiem nowej linii (Enter). Następnie musisz wprowadzić dane Abonenta, czyli dane osobowe,
które zostaną przekazane do centralnego rejestru domen, jako dane właściciela domeny. Z
dostępnej listy wybierasz jeden z zapisanych wcześniej profili użytkownika, bądź wybierasz przycisk
+Nowy, aby wpisać inne dane.

Rysunek 2-34 Ekran zakładania opcji

W celu zakończenia sukcesem zamówienia usługi opcji na domeny, stan salda w panelu musi być
co najmniej równy iloczynowi liczby domen oraz ceny opcji na domenę. Jeśli stan salda jest
mniejszy, zasil konto (patrz Finanse).
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USŁUGI HOSTINGOWE
Menu: Hosting Hosting
Zakładka Hosting umożliwia zarządzanie usługami związanymi z hostingiem. Możliwe jest
zamówienie nowego konta hostingowego, weryfikacja kont hostingowych na liście hostingów,
konfiguracja domeny dla hostingu, logowanie i edycja danych kreatorów stron oraz pobranie
najpopularniejszych programów.
Górną część strony stanowi ekran szybkiego zamawiania usług hostingowych:

Rysunek 3-1 Wybór aktywnej usługi

Wchodząc na listę wyboru otrzymamy pełną listę aktualnie dostępnych usług hostingowych, która
będzie wyglądała w podobny sposób:

Rysunek 3-2 Przykładowa lista wyboru usług

Wybierając jedną z opcji zakupu, i wybierając przycisk Zamawiam, zostaniesz przeniesiony do
obsługi koszyka. Na ekranie Koszyk i płatności zobaczysz listę usług, które zdecydowałeś się
wykupić poprzez dodanie do koszyka oraz dokonasz finalizacji transakcji:
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Rysunek 3-3 Dodane usługi hostingowe do koszyka

Bezpośrednio pod oknem zakupu usług hostingowych znajdziesz listę wszystkich usług
hostingowych posiadanych przez Ciebie w Panelu. Nad listą dostępna jest lista umożliwiająca
wyświetlanie posiadanych usług według dwóch kryteriów: typu usługi oraz daty wygaśnięcia.
Rysunek 3-4 Lista posiadanych usług hostingowych.

Możesz zarządzać usługami hostingowymi - każdą z osobna lub zbiorczo. Aby przedłużyć
Abonament, możesz skorzystać z dwóch opcji:
1.Dla wybranej usługi możesz przejść do linku Przedłuż Abonament, tym samym dodając usługę
do „Koszyka” i przechodząc do wykonania płatności
Rysunek 3-5 Przedłużanie pojedynczego Abonamentu
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2.Dla grupy usług, możesz zaznaczyć „checkbox” po lewej stronie, przy każdej usłudze, którą
chcesz przedłużyć, a następnie przycisk Wykonaj
Rysunek 3-6 Zbiorcze przedłużanie Abonamentu

W przypadku wybrania pozycji Przedłuż Abonament jak i pozycji Wykonaj, przechodzimy do
ekranu Koszyk i płatności.
Ekran Hosting oprócz możliwości przejrzenia dostępnych i wygasłych usług hostingowych oraz
przedłużenia tych usług, pozwala po wejściu przy usłudze hostingowej na przycisk Dostępne
operacje, dokonać jednej z wielu czynności: zmienić domenę główną dla danej usługi
hostingowej, dodać domenę zaparkowaną, dodać domenę podpiętą, dokonać resetu hasła,
zalogować się do konta hostingowego, zamówić certyfikat SSL, aktywować usługę WEBskiego
Kreatora WWW do konta hostingowego, aktywować Dysk On-line lub zarejestrować darmową
domenę dla hostingu.
Rysunek 3-7 Dostępne operacje dla usługi hostingu
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HOSTING - ODNOWIENIA
Menu: Hosting  Moje odnowienia
Zakładka Moje odnowienia umożliwia przeprowadzenie
hostingowych znajdujących się w Twoim Panelu.

przedłużenia

wszystkich

usług

Rysunek 3-8 Lista hostingów do przedłużenia

Górną część listy zajmuje podręczne menu, które umożliwia wyszukanie konkretnej usługi
hostingowej. Wyszukać można podając nazwę domeny przypisanej do konta lub login konta
hostingowego.

Rysunek 3-9 Sortowanie usług

Pod listą znajdują się wszystkie usługi hostingowe, zarówno aktywne jak i zawieszone. Możesz
zaznaczyć pojedyncze usługi, a następnie je odnowić naciskając przycisk „Wykonaj”, bądź też
zaznaczyć wszystkie usługi przyciskiem „Zaznacz wszystkie”.
W przypadku wybrania pozycji Przedłuż Abonament oraz Wykonaj, przechodzimy do ekranu
Koszyk i płatności.
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CERTYFIKATY SSL
Menu: Hosting Certyfikat SSL
Wchodząc w menu Hosting  Certyfikat SSL możesz wybrać i dokonać zakupu jednego z wielu
dostępnych rodzajów certyfikatów SSL. Certyfikat SSL to cyfrowy certyfikat, który zabezpiecza
witryny internetowe i szyfruje informacje wysyłane do serwera za pomocą technologii Secure
Sockets Layer (SSL). Gdy użytkownik Internetu próbuje przesłać informacje poufne na serwer
internetowy, przeglądarka użytkownika odczytuje cyfrowy certyfikat serwera i nawiązuje
bezpieczne połączenie.
Do wyboru masz dwa rodzaje: RapidSSl dla domeny oraz RapidSSL Wildcard (zabezpiecza także

subdomeny). W każdym przypadku możesz wybrać rejestrację na rok, dwa lata albo trzy lata.
Rysunek 3-10 Zamawianie certyfikatu

Certyfikaty RapidSSL stanowią wysokiej klasy zabezpieczenie, zapewniające ochronę witryn
internetowych oraz gwarantujące poufność danych przesyłanych pomiędzy przeglądarką klienta a
witryną internetową. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest szyfrowanie transmisji przesyłanych
danych, takich jak np. użytkownik, hasło oraz danych pochodzących z formularzy zamówień,
danych dotyczących kont bankowych, poczty email i wszelkiego rodzaju paneli administracyjnych.
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Certyfikaty RapidSSL, wystawiane przez autoryzowane centra certyfikacyjne, zapewniają 100procentową wiarygodność witryn internetowych. Wysokie, 256-bitowe szyfrowanie danych
zapewnia równie wysokie bezpieczeństwo. Podczas, gdy klucz 56-bitowy nie stanowi w obecnych
czasach żadnego zabezpieczenia i może zostać złamany nawet przez początkującego hakera,
złamanie klucza 128-bitowego przy użyciu jednego komputera (nawet o ponadprzeciętnych
parametrach) trwałoby 1 bilion x 1 bilion lat.
Certyfikat SSL zawiera następujące informacje:





Nazwę posiadacza certyfikatu
Numer seryjny i termin ważności certyfikatu
Kopię klucza publicznego posiadacza certyfikatu
Podpis cyfrowy organu wystawiającego certyfikat

Certyfikat SSL umożliwia bezpieczne, łatwe i wygodne zakupy przez Internet. Gdy użytkownik
Internetu wejdzie do bezpiecznego obszaru, wprowadzając dane karty kredytowej, adres e-mail
lub inne dane osobowe — certyfikat SSL umożliwia przeglądarce i serwerowi nawiązanie
bezpiecznego, zaszyfrowanego połączenia. Proces synchronizacji ustanawiający bezpieczną sesję
przebiega w sposób dyskretny, bez przerywania klientowi połączenia. Ikona
„kłódki” na pasku
stanu i prefiks „https://” w adresie URL przeglądarki internetowej stanowią jedyne widoczne
wskaźniki, wskazujące na to, że trwa sesja bezpiecznego połączenia. Dla porównania, jeżeli
użytkownik spróbuje wysłać dane osobowe do niezabezpieczonej witryny internetowej, tzn.
serwisu, który nie jest chroniony certyfikatem SSL (ważnym oraz wystawionym przez
autoryzowane centrum certyfikacyjne), zabezpieczenie wbudowane w przeglądarkę ostrzeże
użytkownika, przypominając, że taka witryna nie jest zabezpieczona i wiarygodna oraz że inne
osoby mogą przechwycić ważne dane. Po takim ostrzeżeniu większość użytkowników
najprawdopodobniej zrezygnuje z wizyty na stronie internetowej i skieruje się do innego sklepu
internetowego.
Prefiks „https://” w adresie URL i ikona klucza lub kłódki na pasku stanu przeglądarki wskazują, że
witryna internetowa jest bezpieczna. Sesja szyfrowanego połączenia za pomocą SSL zazwyczaj
wykorzystywana jest w bezpiecznej części witryny internetowej, jak np. „kasa” lub obszar
zarządzania kontem w sklepie internetowym. Z myślą o naszych Klientach w specjalnym dziale
Centrum Pomocy poświęconym cPanelowi, przygotowaliśmy wyczerpujące informacje m.in. o tym,
jak zainstalować certyfikat SSL na koncie hostingowym.
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OFERTA SPECJALNA
Menu: Hosting Oferta Specjalna

Zakładka Oferta Specjalna zawiera informacje o aktualnej ofercie specjalnej dla zalogowanego
Klienta. Oferty Specjalne dobierane są w taki sposób, aby zaoferować możliwie najlepsze warunki
techniczne i finansowe klientom AZ.pl
Rysunek 3-11 Przykładowa oferta specjalna dla klienta

48

WYSTAW NA GIEŁDĘ
Menu: Giełda Domen  Wystaw na Giełdę
Wchodząc na pozycję w menu o nazwie Wystaw na Giełdę możesz przeglądać Twoje domeny
i zdecydować, które z nich wystawić na Giełdę Domen AZ.pl. Na górze ekranu otrzymasz po lewej
stronie poręczne okno wyszukiwania domen oraz po prawej stronie możliwość dodania domen
utrzymywanych poza AZ.pl

Rysunek 4-1 Górna część ekranu

Poniżej znajdziesz ekran, na którym będziesz mógł wybrać i wystawić domeny na Giełdę, ustalając
dla każdej z domen właściwe kategorie oraz parametry.

Rysunek 4-2 Ustawianie parametrów domen wystawianych na Giełdę

Prawidłowy wybór kategorii oraz podkategorii jest bardzo ważny. Pamiętaj, że potencjalni kupcy
będą wyszukiwali interesujących ich domen według kategorii. Jeśli odpowiednio ustawisz kategorie
dla domeny, zwiększasz swoje szanse na sprzedaż. Dla każdej domeny system próbuje wybrać
najlepszą kategorię. Jedna użytkownik decyduje o jej ostatecznej wartości.
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Rysunek 4-3 Wybór Kategorii oraz podkategorii

W każdej chwili możesz wystawić swoje domeny na Giełdę, zaznaczając „checkbox” z prawej strony przy każdej domenie, którą chcesz wystawić, a następnie klikając w przycisk Wystaw na Giełdę Domen.

Rysunek 4-4 Wystaw na Giełdę

Jeśli z kolei wybierzesz opcję Więcej w sekcji Domena, otrzymasz zaawansowany panel pozwalający Ci na dodanie dodatkowych kategorii i podkategorii, wprowadzanie opisu domeny, przekierowanie domeny na stronę z ofertą, a także ustawienie licznych parametrów dla domeny, pozwalającym na lepsze pozycjonowanie względem potrzeb klientów:

Rysunek 4-5 Przejście do zaawansowanego panelu ustawień opcji

Pośród dostępnych opcji, masz możliwość ustawienia następujących parametrów:






P - domena zaparkowana i generująca dochód
IDN - domena ze znakami narodowymi
L - domena zawierająca literówkę
! - sprzedaż rezerwacji
* - domena ekskluzywna
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WWW - Domena wraz z serwisem www
R - domena z ruchem
N - nie przedłużam Abonamentu, oddam po kosztach

Rysunek 4-6 Rozwinięte menu pozwalające na ustawienie licznych parametrów domeny na Giełdzie
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MOJE OFERTY
Menu: Giełda Domen  Moje Oferty

Wchodząc na pozycję w menu o nazwie Moje Oferty możesz obserwować wszystkie Twoje
domeny wystawione na Giełdzie Domen AZ.pl. Na górze ekranu znajdziesz poręczne okno
wyszukiwania własnych domen wystawionych na Giełdzie:

Rysunek 4-7 Okno wyszukiwania domen z Giełdy Domen

Poniżej okna wyszukiwania znajduje się lista domen wystawionych na Giełdzie. Lista domen zaopatrzona jest w belkę, umożliwiającą szybki podgląd domen, według określonych kryteriów.
I tak możemy przeglądać domeny Wystawione, Z ofertami, Moje oferty, Kupione oraz
Sprzedane.

Rysunek 4-8 Lista domen z Giełdy

Lista Wystawione pozwala oglądać wszystkie wystawione przez Ciebie domeny na Giełdę Domen
AZ.pl. Lista Z ofertami pozwala z kolei oglądać wszystkie wystawione przez Ciebie domeny na
Giełdę Domen AZ.pl, na które zostały złożone oferty kupna.
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Zawartość informacyjna listy dla kategorii Wystawione i Z ofertami jest identyczna i została
opisana poniżej.
W polu Domena znajdują się zbiorcze informacje o nazwie wystawionej domeny, w jakiej kategorii oraz podkategorii została domena zakwalifikowana, ilość wyświetleń na Giełdzie oraz ilość złożonych ofert. W polu obok znajdziesz informację o ważności oferty. Przesuwając się w prawo, zobaczyć Cenę brutto. W tym miejscu możesz też zdecydować się aby reklamować domenę jako
Ekskluzywną. Dwa skrajne pola po prawej stronie to Cena minimalna brutto oraz Ostatnia
oferta.
Jeśli chcesz, aby Twoja domena była w szczególny sposób promowana na Giełdzie Domen AZ.pl, w
tym wyświetlana na głównej stronie Giełdy, powinieneś wykupić usługę Reklamuj ekskluzywną,
poprzez kliknięcie na ten link

Rysunek 4-9 Reklamuj ekskluzywną

Wybierając Reklamuj ekskluzywną, będziesz przeniesiony do Koszyka, gdzie możesz dokończyć zakupu od razu, albo później – po wyborze innych usług do zakupu.

Rysunek 4-10 Przejście do zaawansowanego menu konfiguracji

Jeśli z kolei wybierzesz opcję Więcej w sekcji Domena, otrzymasz zaawansowany panel pozwalający Ci na dodanie dodatkowych kategorii i podkategorii, wprowadzanie opisu domeny, przekierowanie domeny na stronę z ofertą, a także ustawienie licznych parametrów dla domeny, pozwalającym na lepsze pozycjonowanie względem potrzeb klientów:








P - domena zaparkowana i generująca dochód
IDN - domena ze znakami narodowymi
L - domena zawierająca literówkę
! - sprzedaż rezerwacji
* - domena ekskluzywna
WWW - Domena wraz z serwisem www
R - domena z ruchem
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N - nie przedłużam Abonamentu, oddam po kosztach

Rysunek 4-11 Rozwinięte menu pozwalające na ustawienie licznych parametrów domeny na Giełdzie

Po ustawieniu wszystkich parametrów poprawnie, możesz przejść na niebieski przycisk Aktualizuj
na Giełdzie, aby zmiany pojawiły się na stronie Giełdy:

Możesz też usunąć domenę z giełdy, wybierając przycisk Usuń z Giełdy Domen:

Obu przycisków możesz użyć albo do zmiany parametrów pojedynczej domeny, albo do zmiany
parametrów grupy domen, które możesz wybrać zaznaczając checkbox przy każdej z domen.
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WYSTAW NA AUKCJĘ
Menu: Giełda Domen  Wystaw na Aukcje
Wchodząc na pozycję w menu o nazwie Wystaw na Aukcje możesz przeglądać Twoje domeny i
zdecydować, które z nich wystawić na Aukcje Domen AZ.pl. Na górze ekranu otrzymasz po lewej
stronie poręczne okno wyszukiwania domen oraz po prawej stronie możliwość dodania domen
utrzymywanych poza AZ.pl

Rysunek 4-12 Górna część ekranu

Poniżej znajdziesz ekran, na którym będziesz mógł wybrać i wystawić domeny na Aukcje, ustalając
dla każdej z domen właściwe kategorie oraz parametry.

Rysunek 4-13 Panel wystawiania domen na Aukcje

Prawidłowy wybór kategorii oraz podkategorii jest bardzo ważny. Pamiętaj, że potencjalni kupcy
będą wyszukiwali interesujących ich domen według kategorii. Jeśli odpowiednio ustawisz kategorie
dla domeny, zwiększasz swoje szanse na sprzedaż.
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Rysunek 4-14 Wybór Kategorii oraz podkategorii

W każdej chwili możesz wystawić swoje domeny na Aukcje, zaznaczając „checkbox” z prawej strony przy każdej domenie, którą chcesz wystawić, a następnie klikając w przycisk Wystaw na Aukcje Domen.

Rysunek 4-15 Wystawianie domeny na Aukcje

Jeśli z kolei wybierzesz opcję Więcej w sekcji Domena, otrzymasz zaawansowany panel pozwalający Ci na dodanie dodatkowych kategorii i podkategorii, wprowadzanie opisu domeny, przekierowanie domeny na stronę z ofertą, a także ustawienie licznych parametrów dla domeny, pozwalającym na lepsze pozycjonowanie względem potrzeb klientów.

Rysunek 4-16 Przejście do zaawansowanego panelu ustawień opcji

Pośród dostępnych opcji, masz możliwość ustawienia następujących parametrów:





P - domena zaparkowana i generująca dochód
IDN - domena ze znakami narodowymi
L - domena zawierająca literówkę
! - sprzedaż rezerwacji
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* - domena ekskluzywna
WWW - Domena wraz z serwisem www
R - domena z ruchem
N - nie przedłużam Abonamentu, oddam po kosztach

Rysunek 4-17 Rozwinięte menu pozwalające na ustawienie licznych parametrów domeny na Aukcjach

Po ustawieniu parametrów domen wystawianych na Aukcje pamiętaj o określeniu trzech numerycznych parametrów:


Czas zakończenia aukcji



Cena początkowa brutto



Cena Kup teraz brutto

Najważniejszym parametrem jest Cena początkowa brutto – powinna to być taka kwota, z której będziesz zadowolony, jeśli zostanie wylicytowana. Pamiętaj jednak, że Twoje oczekiwania powinny być dostosowane do warunków rynkowych. Ustawiając zbyt wysoką cenę początkową, możesz nie dostać żadnej oferty.
Drugi ważny parametr to Cena Kup Teraz. Kwota ta powinna być odpowiednio wyższa od ceny
początkowej i powinna odpowiadać maksymalnej kwocie, którą uważasz, że możesz realnie dostać
na rynku. Jeśli przykładowo ustawisz cenę początkową na 100 zł, to warto, aby cena Kup Teraz
wyniosła nie mniej niż 150 zł. Jeśli cena początkowa i Kup Teraz niewiele się różnią, jest to znak
dla kupujących, że nie wierzysz w wylicytowanie kwoty znacząco różnej od ceny początkowej –
staraj się unikać takich ustawień.
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Rysunek 4-18 Ustawianie parametrów cenowych oraz czasu trwania Aukcji
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MOJE AUKCJE
Menu: Giełda Domen  Moje Aukcje

Wchodząc na pozycję w menu o nazwie Moje Aukcje możesz obserwować wszystkie Twoje
domeny wystawione na Aukcjach Domen AZ.pl. Na górze ekranu otrzymasz poręczne okno
wyszukiwania własnych domen wystawionych na Aukcjach

Rysunek 4-19 Okno wyszukiwania domen z Giełdy Domen

Poniżej okna wyszukiwania znajduje się lista domen wystawionych na Aukcjach. Lista domen zaopatrzona jest w belkę, umożliwiającą szybki podgląd domen, według określonych kryteriów.
I tak możemy przeglądać domeny Wystawione, Z ofertami, Moje Licytacje, Niesprzedane
oraz Sprzedane.

Rysunek 4-20 Lista domen z Giełdy

Lista Wystawione pozwala oglądać wszystkie wystawione przez Ciebie domeny na Aukcje Domen
AZ.pl. Lista Z ofertami pozwala z kolei oglądać wszystkie wystawione przez Ciebie domeny na
Aukcje Domen AZ.pl, na które zostały złożone oferty kupna.
W polu Ważne przez znajdziesz informację o aktualnym czasie zakończenia aukcji. Pamiętaj, że
zgodnie z Regulaminem, zamknięcie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była
Aukcja bądź w przypadku zaakceptowania przez Licytanta opcji Kup Teraz. W przypadku złożenia
przez Licytanta ważnej oferty na kwotę wyższą niż aktualna w przeciągu ostatnich dwóch minut
trwania aukcji, czas trwania Aukcji przedłuża się o 2 minuty.
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Przesuwając się w prawo, zobaczysz Cenę Początkową brutto oraz Kup Teraz brutto.
Zawsze możesz usunąć jedną lub więcej domen z Aukcji, zaznaczając „checkbox” przy każdej domenie, którą chcesz usunąć, a następnie potwierdzając wybór klawiszem Usuń Aukcje Domen.
Pamiętaj, że usunięcie Aukcji spowoduje usunięcie wszystkich złożonych ofert.

Rysunek 4-21 Usuwanie domen z Aukcji
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OBSERWOWANE
Menu: Giełda Domen  Obserwowane

Ekran Obserwowane pozwala na wybranie interesujących domen wystawionych na Giełdzie Domen
AZ.pl i wprowadzenie ich na dedykowaną listę, dzięki czemu nie musimy za każdym razem wyszukiwać tych domen i sprawdzać ich statusu.
Aby skorzystać z tej opcji należy w oknie Znajdź domenę wpisać odpowiednie słowo kluczowe oraz
wybrać rodzaj sortowania

Rysunek 4-22 Okno do znajdowania domen

Przydatną listą wyboru będzie opcja “Sortowanie po”, gdzie możemy wybrać czy sortowanie na
liście będzie po nazwie, dacie utworzenia (im domena starsza, tym większe prawdopodobieństwo,
że wartościowsza), cenie (dla łowców okazji, niska cena jest kryterium koniecznym) oraz nazwie
sprzedającego (dzięki temu widzimy domeny pogrupowane według sprzedających)

Rysunek 4-23 Lista wyboru pola "Sortowanie po"
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DOMENY NA GIEŁDZIE po wybraniu Zobacz Giełdę
Menu: Giełda Domen  Giełda Domen

Po wyborze przycisku
zmieniasz funkcjonalność Panelu. Wchodząc teraz na pozycję w
menu o nazwie Giełda Domen możesz obserwować wszystkie domeny wystawione na Giełdzie
Domen AZ.pl.

Przejść do listy ofert możesz na trzy sposoby:




Wyszukać domenę
Wybrać kategorię domen
Skorzystać z listy domen ekskluzywnych

Na górze ekranu otrzymasz poręczne okno wyszukiwania domen wystawionych na Giełdzie

Rysunek 4-24 Okno wyszukiwania domen na Giełdzie

Poniżej okna wyszukiwania znajduje się zestawienie kategorii podstawowych, aby przeszukać wystawione na Giełdzie domeny według kategorii:

Rysunek 4-25 Wybór według kategorii
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Po wybraniu kategorii, zostaniesz przeniesiony na ekran, podzielony na trzy części. W górnej części
masz możliwość przeszukiwania ogłoszeń oraz zmianę kategorii.

Rysunek 4-26 Okno wyszukiwania domen z Giełdy

oraz po prawej stronie okno do zmiany wybranej kategorii domen:

Rysunek 4-27 Wybór i zmiana kategorii
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W części środkowej ekranu masz możliwość dokonania wyboru podkategorii dla wybranej kategorii
domen

Rysunek 4-28 Wybór podkategorii

W dolnej części ekranu uzyskasz pełną listę domen w wybranej kategorii.

Rysunek 4-29 Lista domen na Giełdzie w danej kategorii

Domeny na liście ułożone są alfabetycznie, a przy każdej domenie umieszczone są symbole, według następującej legendy:

Rysunek 4-30 Legenda

Ocena sprzedającego, znajdująca się obok nazwy sprzedającego, jest wynikiem ilości ofert wystawionych na Giełdzie, ilości przeprowadzonych transakcji oraz ilości przechwyconych domen.
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Liczba wystawionych domen przez użytkownika:
do 10 domen wystawionych na Giełdzie
od 10 do 100 domen wystawionych na Giełdzie
powyżej 100 domen wystawionych na Giełdzie
Liczba kupionych domen:
do 10 domen kupionych na Giełdzie
od 10 do 100 domen kupionych na Giełdzie
powyżej 100 domen kupionych na Giełdzie
Liczba przechwyconych domen:
do 10 domen przechwyconych
od 10 do 100 domen przechwyconych
powyżej 100 domen przechwyconych

Chcąc dokonać transakcji, masz dwie możliwości:
a) Kup teraz - zaakceptować ofertę sprzedaży wystawioną przez sprzedającego poprzez kliknięcie w zieloną strzałkę przy kwocie:

Rysunek 4-31 Potwierdzenie zakupu za cenę sprzedającego

b) Negocjuj - zaproponować własną ofertę sprzedającemu poprzez wpisanie własnej propozycji oraz kliknięcie w pomarańczową strzałkę przy kwocie:
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Rysunek 4-32 Złożenie własnej oferty

Wybór opcji Kup teraz

Po wybraniu opcji zostaniesz przeniesiony do okna, gdzie potwierdzisz transakcję i kwotę:

Rysunek 4-33 Potwierdzenie oferty

Po akceptacji otrzymujesz podsumowanie, gdzie musisz zaakceptować Potwierdzam, bądź wycofać się z transakcji:
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Rysunek 4-33 Potwierdzenie zakupu

Po ostatecznym potwierdzeniu otrzymasz komunikat o poprawnym zakończeniu operacji oraz przesłaniu do Ciebie instrukcji pocztą elektroniczną

Rysunek 4-34 Podsumowanie transakcji

Przesłana mailem instrukcja będzie zawierała podstawowe informacje jak dokonac płatności za
zakupioną domenę:
To jest automatyczne potwierdzenie zainicjowania transakcji kupna praw do domeny
na Giełdzie Domen AZ.pl
Prosimy o dokonanie płatności (kwota) PLN w terminie 5 dni, zgodnie z Regulaminem Giełdy Domen. Terminowe wniesienie opłaty jest warunkiem nabycia praw do
domeny.
Odbiorca: AZ.pl Sp. z o.o.
Numer rachunku: 57 1090 1492 0000 0001 0480 8908
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Termin płatności: (data)
Kwota: (kwota)
Tytuł przelewu: (tytuł)
W celu przyspieszenia transakcji prosimy o przesłanie skanu wpłaty na adres
broker@az.pl
W ciągu 3 dni roboczych od wpływu płatności na nasz rachunek bankowy lub przesłania skanu płatności i sprawdzenia poprawności danych Abonentów - AZ.pl dokona
zmiany Abonenta domeny, o czym zostaniesz poinformowany w oddzielnym mailu.
Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Giełdy Domen AZ.pl
broker@az.pl, 422 999 111
http://domeny.az.pl
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Wybór opcji Negocjuj

Po wpisaniu własnej propozycji w okienku, i wybraniu pomarańczowej strzałki zostaniesz przeniesiony do okna, gdzie potwierdzisz transakcję.
Jeśli Twoja cena będzie za niska, możesz uzyskać dwa rodzaje komunikatów:


Minimalna cena kupna domeny musi być większa niż 20.0 PLN brutto. Zaproponuj wyższą cenę!



Ta cena jest niższa od minimalnej ceny ustawionej przez Sprzedającego. Zaproponuj wyższą cenę!

Aby dokonać modyfikacji ceny, zaproponuj odpowiednią cenę w pojawiającym się poniżej komunikatu okienku:

Rysunek 4-35 W tym miejscu wpisz nową (wyższą) ofertą.

Jeśli Twoja oferta będzie wyższa niż cena minimalna (o ile jest ustawiona), otrzymasz następujący
komunikat: „Twoja oferta została przekazana do Sprzedającego. Jeśli zaakceptuje on Twoją ofertę,
otrzymasz wszystkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące dalszego postępowania.”

Rysunek 4-36 Potwierdzenie złożenia oferty
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AUKCJE NA GIEŁDZIE po wybraniu Zobacz Giełdę
Menu: Giełda Domen  Aukcje Domen

Po wyborze przycisku zmieniasz
funkcjonalność Panelu. Wchodząc teraz na pozycję w
menu o nazwie Aukcje na Giełdzie możesz obserwować wszystkie domeny wystawione na
Aukcjach Domen AZ.pl.

Przejść do listy Aukcji możesz na cztery sposoby:





Wyszukać domenę
Wybrać grupę Aukcji Domen
Wybrać kategorię
Przeglądać ostatnie Aukcje Domen

Na górze ekranu otrzymasz poręczne okno wyszukiwania domen wystawionych na Aukcjach

Rysunek 4-37 Okno wyszukiwania domen z Aukcji Domen

Obok okna wyszukiwania znajduje się zestawienie podstawowych grup (rodzajów) Aukcji Domen
wyszukiwanych przez użytkowników. I tak, w szybki sposób możesz zobaczyć następujące grupy
domen:
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Rysunek 4-38 Możliwość wyboru grupy Aukcji

Poniżej okna wyszukiwania znajduje się zestawienie kategorii podstawowych, z których możesz
wybierać, aby przeszukać wystawione na Aukcjach domeny według kategorii:

Rysunek 4-39 Wybór według kategorii

Na dole ekranu znajdziesz natomiast listę ostatnich Aukcji Domen:

Rysunek 4-40 Lista ostatnich Aukcji Domen
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Po wybraniu kategorii, zostaniesz przeniesiony na ekran, podzielony na dwie części:


górna:

Rysunek 4-41 Okno wyszukiwania domen z Giełdy



dolna:

Rysunek 4-42 Lista domen w danej kategorii

Na liście tej, przy każdej wystawionej domenie zobaczysz takie parametry jak:


Ofery - pokazujące ilość złożonych dotychczas ofert



W polu Ważne przez znajdziesz informację o aktualnym czasie zakończenia aukcji. Pamiętaj, że zgodnie z Regulaminem, zamknięcie Aukcji następuje z upływem czasu, na który
przewidziana była Aukcja bądź w przypadku zaakceptowania przez Licytanta opcji Kup Teraz. W przypadku złożenia przez Licytanta ważnej oferty na kwotę wyższą niż aktualna w
przeciągu ostatnich dwóch minut trwania aukcji, czas trwania Aukcji przedłuża się o 2 minuty.



Cena – najwyższa złożona dotychzcas oferta



Licytacja – możliwość złożenia własnej oferty maksymalnej (wpisanie własnej kwoty oferty
bądź licytacja domyślna



oferty o 1 zł wyższej niż dotychczas złożona)

Niezależne parametry oceny wartości strony: Strony Google, Linki Google,
wartość Page Rank

dla domeny oraz wartość w rankingu Alexa
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Po wpisaniu maksyymalnej oferty, zostaniesz przeniesiony do nowego okna w celu potwierdzenia
oferty.

Rysunek 4-43 Potwierdzenie oferty

Po złożeniu oferty system poinformuje Cię, jaką złożyłeś ofertę i jaka jest aktualna cena.
Rysunek 4-44 Informacja o złożonej ofercie maksymalnej oraz aktualnej ofercie

JAK LICYTOWAĆ?
Aby licytować wpisz w okienku

maksymalną kwotę, jaką zgadzasz się zapłacić

i kliknij
System AZ.pl będzie automatycznie licytował za Ciebie oferując minimalne kwoty potrzebne do
przebicia ofert innych uczestników, aż do osiągnięcia określonej przez Ciebie oferty maksymalnej tej, którą wpisałeś w okienku
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Pamiętaj, że Twoja oferta może zostać przebita natychmiast po złożeniu, nawet jeśli oferowana przez Ciebie cena była wyższa niż bieżąca oferta widoczna na aukcji przedmiotu.
Dzieje się tak ponieważ inny licytant złożył ofertę z wyższą ceną maksymalną. Twoja oferta
uruchomiła automatyczny system licytowania, który sprawił, że Twoja oferta została przebita wyższą ofertą złożoną przez innego kupującego.
Jeśli Twoja oferta maksymalna przekracza cenę Kup Teraz zobaczysz komunikat o treści Twoja

oferta przekroczyła cenę "Kup Teraz" w wysokości XX,XX PLN bruto. Możesz zakończyć aukcję po
wyżej wskazanej cenie wybierając przycisk "Kup Teraz". W takiej sytuacji możesz albo zmiejszyć
Cenę Maksymalną, albo wybrać opcję Kup Teraz.

Rysunek 4-45 Komunikat o wyższej cenie maksymalnej niż cenie Kup Teraz
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PRZECHWYTYWANIE
Menu: Domeny  Dodaj do przechwycenia
Przejście do pozycji Dodaj do przechwycenia, umożliwi Ci skorzystanie z mechanizmu
przechwytywania domen polskich. Przechwytywanie polega na próbie zarejestrowania nazwy
domenowej, która zostaje uwolniona przez centralny rejestr i o którą zaczyna toczyć się
współzawodnictwo pomiędzy rejestratorami.
Przechwytywanie jest najtańszym sposobem zdobycia atrakcyjnej nazwy domenowej, która nie
znajduje się w puli wolnych domen rejestru .PL.
Usługa przechwytywanie dostępna jest wyłącznie dla domeny .PL.

Rysunek 5-1 Ekran do wprowadzenia domen do przechwytywania

Aby dokonać przechwycenia, należy podać domeny (oddzielając je przecinkiem), a następnie
wybrać jedną z dostępnych opcji:


Przechwytywanie tzw. normalne, które zapewnia dużą szansę pozyskania domeny,
wybierane zwykle dla nieco bardziej wartościowych domen, w cenie 28.90 zł za skuteczne
przechwycenie.



Sekunda Później, które określamy jako wersję „ekonomiczną”, polegającą na jednej
próbie przechwycenia w cenie 10 zł za skuteczne przechwycenie

Po wyborze odpowiedniej opcji, klikamy w przycisk „Dodaj domeny”
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Aby zgłosić skutecznie domenę do przechwycenia, domena taka musi znajdować się na liście
domen usuniętych przez NASK. Jeśli któraś ze zgłoszonych domen nie znajduje się na pośród
usuniętych domen (a tym samym nie ma możliwości przechwycenia), to system po wybraniu
„Dodaj domeny” zgłasza następujący komunikat:

Rysunek 5-2 Przykładowy komunikat - domena nie może być przechwycona

W sytuacji, kiedy pojawi się taki błąd, należy sprawdzić i usunąć z listy wszystkie domeny, które
nie znajdują się na liście publikowanej przez NASK. System przepuści nas dalej, o ile wszystkie
domeny na liście będą możliwe do przechwycenia.
Na kolejnym etapie otrzymamy możliwość uzupełnienia danych użytkownika (domyślnie Twoje
dane będą skopiowane – wystarczy potwierdzić przyciskiem Dalej).
Jeśli wszystkie dane kontaktowe są poprawne, należy zaakceptować Regulamin oraz wybrać
przycisk „Dalej”

Rysunek 5-3 Akceptacja regulaminu i przejście do Koszyka

Na ekranie Koszyk i płatności zobaczysz listę usług, które zdecydowałeś się wykupić poprzez
dodanie do koszyka oraz dokonasz finalizacji transakcji.
Po sfinalizowaniu transakcji otrzymasz możliwość wydruku potwierdzenia oraz zobaczysz podziękowanie od Weroniki Szmajdzińskiej, dziewczyny AZ.pl.
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ZAMÓWIENIE DO PRZECHWYCENIA
Menu: Przechwytywanie  Zamówione do przechwycenia

Ekran Zamówione do przechwycenia pozwala na przeglądanie wszystkich zamówionych nazw domen.
W górnej części ekranu znajdziesz podsumowanie w postaci tabeli zawierającej informację o ilości:


przechwyconych domen, które zamówiłeś,



zamówionych domen do przechwycenia,



domen których się nie udało przechwycić,



domen przechwyconych na Aukcjach,



ilość nazw domen, które należy opłacić

Rysunek 5-4 Podsumowujące statystyki

W dolnej części ekranu znajdziesz listę domen, których przechwycenie zleciłeś. Lista opatrzona jest
belką, która umożliwia łatwe przechodzenie pomiędzy kategoriami domen – zamówione do przechwycenia, przechwycone oraz nieprzechwycone.

Rysunek 5-5 Wybór domen na liście

Sama lista zawiera domeny, które dodaliśmy do przechwycenia. Na liście można zobaczyć nazwę
domeny, rodzaj wybranego przechwytywania (Normalne albo Sekunda Później) oraz termin przechwycenia. Dodatkowo można każdą z domen usunąć z listy.
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Rysunek 5-6 Lista domen zgłoszonych do przechwycenia

Każdą z domen na liście można usunąć klikając w pole „Usuń”. Operacja usuwania na tym ekranie
nie jest dodatkowo potwierdzana.

Rysunek 5-7 Możliwość usuwania zlecenia przechwycenia
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WYSZUKIWARKA USUNIĘTYCH DOMEN
Menu: Przechwytywanie  Wyszukiwarka usuniętych domen
Ekran Wyszukiwarka usuniętych domen pozwala na wyszukiwanie pośród domen wygasłych,
które zostaną udostępnione do rejestracji.
NASK – centralny rejestr .PL – publikuje listy domen wygasłych. W okresie pomiędzy publikacją
list, a udostępnieniem tych domen do rejestracji, użytkownicy AZ.pl mogą wybrać i dodać domeny
do przechwycenia. Domeny dodane do przechwycenia będą oczekiwały na moment uwolnienia.
AZ.pl wykorzystuje najefektywniejsze mechanizmy przechwytywania gwarantujące dużą skuteczność złapania domen dla naszych Klientów.

Rysunek 5-8 Wyszukiwanie domen do przechwycenia

Wyszukując domeny do przechwycenia możesz dokonywać selekcji poprzez wybór rozszerzenia,
ilości znaków, daty usunięcia, PageRank i Alexa, wieku domeny, z opcjami oraz wiele innych parametrów.
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Pamiętaj, że najważniejszym kryterium jest Twoja ocena wartości domeny. Często domeny z niskim PageRank, długie i niedawno zarejestrowane mogą okazać się wartościowym nabytkiem. Skorzystaj z porad zamieszczanych na AZnews.pl.
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ZASILANIE PANELU
Menu: Finanse  Zasil Konto
Zakładka Finanse umożliwia przede wszystkim dokonywania zasileń konta – zasilenie konta
wybraną kwotą powoduje zwiększenie salda w panelu, a kwotę zgromadzoną na saldzie można
wydać w dowolnym czasie na usługi dostępne w panelu.
Wszystkie kwoty prezentowane w Panelu są kwotami netto. Również stan salda
prezentowany jest jako kwota netto. Wykonując zasilenie, do kwoty netto doliczany jest
podatek VAT w wysokości 23% i z karty kredytowej zostanie pobrana kwota powiększona
o podatek VAT.
Wprowadzając kwotę, którą chcesz zasilić Panel Klienta możesz wybrać albo wpisanie kwoty netto
albo kwoty brutto. Przeliczenie netto – brutto zostanie dokonane automatycznie.

Rysunek 6-1 Automatyczne przeliczanie kwot netto i brutto

Zasilenia konta można dokonać na wiele sposobów: przelewy natychmiastowe online z
wykorzystaniem mechanizmów DotPay, płatność kartą płatniczą, za pomocą PayPal oraz z
wykorzystaniem przelewu tradycyjnego. Pamiętaj, że wybierając opcję przelewu, stan salda
zwiększy się dopiero po zaksięgowaniu Twojej wpłaty na koncie bankowym AZ.pl
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Rysunek 6-2 Wybór formy płatności

W przypadku jakichkolwiek problemów z zasileniem kont lub fakturami, prosimy o kontakt
e-mail ksiegowosc@az.pl, faktury@az.pl lub kontakt telefoniczny (+48) 422 999 111.
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FAKTURY
Menu: Finanse  Faktury
W zakładce Finanse, oprócz zasilenia Panelu można tutaj również obejrzeć swoje faktury PROFORMA i faktury VAT, a także sprawdzić aktualne ceny (Menu: Finanse  Cennik). Wchodząc na
zakładkę Faktury będziesz mógł wyszukać faktury według różnych kryteriów (np. Zrealizowane,
Niezrealizowane, Odnowienia, Zamówienia, Pro-Forma, VAT), a także wyszukać faktury po dacie
zamówienia, dacie płatności czy kwocie netto.

Rysunek 6-3 Wyszukanie faktur według różnych kryteriów

Wyszukiwanie faktur PRO-FORMA jest szczególnie przydatne w przypadku posiadania dużej liczby
faktur.
Oznaczenia faktur PRO-FORMA:








FP/N/BULK - hurtowe przedłużenie domen
FP/BULK - hurtowa rejestracja domen
FP/RD - rejestracja domeny z Panelu, generowana w przypadku braku środków w Panelu.
FP/WCU - usunięcie ograniczeń z Kreatora Stron WWW
FP/FUTURES - opcja na domenę
FP/CAP - rejestracja z przechwyceniem
FP/CA - Zamówienie na przechwycenie domeny

Dla Twojej wygody, domyślnie wyświetlanych jest 50 faktur na jednej stronie. Możesz to w każdej
chwili zmienić:

Rysunek 6-4 Wybór ilości faktur na stronie

W celu obejrzenia większej ilości faktur, należy użyć strzałek znajdujących się u dołu listy, które
umożliwią obejrzenie kolejnej / poprzedniej grupy faktur:

Rysunek 6-5 Przejścia między stronami
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Dla każdej faktury wyszczególniony jest numer faktury, usługi których dotyczy, status, data
faktury, data zapłaty oraz kwota netto. Dodatkowo dostępny jest przycisk Dostępne Operacje,
umożliwiający płatność za fakturę albo jej pobranie.
Faktury VAT będą dostępne w Panelu Klienta zgodnie z wybraną przez Ciebie opcją
wystawiania faktur VAT (codziennie, co tydzień, co miesiąc). Faktura będzie możliwa do
pobrania w Panelu Klienta w dziale FinanseMoje Faktury. O dostępności faktury
VAT zostaniesz poinformowany drogą mailową.
Czasami jednak faktury VAT nie pojawiają się w panelu. Dzieje się tak na przykład, gdy przedłuża
się czas rejestracji, bądź dane do faktury są niekompletne i konieczne jest ich uzupełnienie.
Wówczas faktury są wystawiane ręcznie z oddzielnego systemu.

Pamiętaj, że faktury VAT wystawiane są na dane użytkownika z Panelu a nie na dane
Abonenta zapisane w WHOIS.
Jeżeli faktura nie jest dostępna, należy kontaktować się z Działem Faktur, pisząc na adres
faktury@az.pl lub pod numerem telefonu (+48) 422 999 111.
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CENNIK
Menu: Finanse  Cennik

W zakładce Finanse, oprócz zasilenia Panelu można także sprawdzić aktualny cennik oraz
aktualne promocje. Warto przejrzeć cały cennik, zaczynając od cen podstawowych domen
(przykład poniżej), a dalej:






Ceny domen polskich po transferze do AZ.pl
Ceny opcji na domeny Polskie.
Domeny najbardziej popularne
Domeny narodowe - Europa
Domeny narodowe - Świat

Rysunek 6-6 Cennik
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HURTOWA EDYCJA DNS
Menu: Narzędzia  Hurtowa edycja DNS

Hurtowa edycja DNS pozwala na zmianę konfiguracji DNS dla więcej niż jednej domeny,
pozwalając na jednokrotne wpisanie DNS i skonfigurowanie DNS dla wszystkich podanych domen

Rysunek 7-1 Hurtowa edycja DNS

Po wpisaniu nazw domen i naciśnięciu przycisku Dalej, otrzymujemy ekran, na którym możemy
dodawać lub usuwać rekordy DNS. Mamy możliwość konfiguracji rekordów A, AAAA, CNAME, MX,
NS, SRV, TXT oraz PTR.
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Rysunek 7-2 Konfiguracja rekordów DNS

Najpierw zaznaczamy domeny, które chcemy konfigurować zaznaczając checkboxy przy tych
domenach, dla których chcemy dodać rekordy.

Rysunek 7-3 Wybór domen do konfiguracji

Następnie poniżej wybieramy typ rekordu oraz wprowadzamy niezbędne dane: host, wskazanie,
priorytet oraz TTL (TTL warto pozostawić domyślny). Na koniec wybieramy opcję Dodaj.
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Rysunek 7-4 Wprowadzanie nowego rekordu

Jeśli chcemy zmienić lub usunąć rekordy, korzystamy z przycisków po prawej stronie: Edytuj albo
Usuń.

Rysunek 7-5 Edycja/usuwanie rekordów
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HURTOWA EDYCJA FOLDERÓW
Menu: Narzędzia  Hurtowa edycja folderów
Hurtowa edycja folderów pozwala na automatyczne przeniesienie wielu domen do jednego folderu,
a tym samym ułatwienie zarządzania nimi.

Rysunek 7-6 Hurtowa edycja folderów

Hurtową zmianę folderów rozpoczynamy od wyboru domen, potwierdzamy przyciskiem Dalej. Kolejno wybieramy domeny (poprzez zaznaczenie checkbox) do zmiany folderu oraz wybieramy folder.
Jeśli nie mamy zdefiniowanych folderów, powinniśmy wprowadzić nazwy folderów na dole ekranu
potwierdzając przyciskiem Dodaj folder
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Rysunek 7-7 Przenoszenie domen do folderów
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HISTORIA OPERACJI
Menu: Narzędzia  Historia Operacji
Zakładka Historia Operacji pokazuje historię wykonanych przez użytkownika operacji w Panelu
Klienta. Zakładka ta jest szczególnie istotna w sytuacjach, kiedy użytkownik ma dużą ilość domen
lub innych usług w swoim Panelu, a także kiedy dokonywał wielu akcji i potrzebne jest odnalezienie informacji o wykonanej operacji (np. przechwyceniu domeny, sprzedaży domeny itd.)
Wyszukanie operacji zaczynamy od wyboru typu operacji oraz zakresu dat.
Rysunek 7-8 Wybór typów operacji

Po wprowadzeniu dat i wyboru rodzaju operacji otrzymamy szczegółową listę operacji w układzie:

Rysunek 7-9 Nagłówki kolumn w historii operacji
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POCZTA
Menu: Narzędzia  Poczta

Zakładka Poczta umożliwia bezpośrednie przejście do obsługi Poczty e-mail.
Rysunek 7-10 Przejście do poczty
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CENTRUM POMOCY
Menu: Narzędzia  Centrum Pomocy
Udostępnia listę najczęściej zadawanych pytań i oraz odpowiedzi na te pytania, jak również
pozwala wyszukać interesujący temat.
Najpopularniejsze pytania są wyróżnione na ekranie głównym:
 Jak zarejestrować domenę?
 Jak mogę przedłużyć Domenę? Skąd pobrać dane do przelewu?
 Co to jest cesja domeny? Jak jej dokonać?
 W jaki sposób przebiega transfer domen polskich od partnerów NASK?
 W jaki sposób zmienić delegację domeny?
 Jak przedłużyć Hosting?
 Jak dodać domenę do konta hostingowego obsługiwanego przez cPanel?
 Jak skonfigurować subdomenę w Panelu Klienta?
 Jak uruchomić połączenie FTP?
 Dokumenty do pobrania
W Centrum Pomocy zebraliśmy pytania naszych Klientów i nasze odpowiedzi, pogrupowane
według kategorii. Zapraszamy także do skorzystania z wyszukiwarki. W przypadku braku
wyczerpującej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
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API DLA DOMEN
Menu: Narzędzia  API dla domen

Wybranie opcji API z menu pozwala przejść na stronę, która umożliwia zgłosić dostęp do systemu
poprzez API. Dzięki API nie musisz już ręcznie wykonywać wszystkich czynności, zrobi to dla Ciebie
Twoja aplikacja w połączeniu z API AZ.pl.
Aby otrzymać dostęp poprzez API należy, będąc w menu Narzędzia  API dla domen wprowadzić
swój adres (stały IP) oraz e-mail.

Rysunek 7-11 Zgłoszenie do obsługi przez API

Uzyskując dostęp poprzez API, użytkownik może wykonywać następujące operacje poprzez
interface programowy:
 sprawdzanie dostępności domen do rejestracji,
 rejestracja, odnowienie, zmiana delegacji domen polskich, globalnych, zagranicznych i
europejskich,
 transfer domen,
 modyfikacja danych kontaktu oraz cesje,
 zarządzanie rekordami DNS,
 sprawdzanie dostępności opcji, tworzenie oraz transfer opcji dla domeny.
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DANE UŻYTKOWNIKA
Mój Profil  Dane użytkownika

Korzystając z zakładki Mój Profil możesz zmieniać swoje dane identyfikacyjne, adresy, sposoby
powiadomień, mechanizmy zabezpieczeń i inne. Główną zakładkę stanowi pozycja Mój Profil 
Dane Użytkownika. Wchodząc na Dane Użytkownika, otrzymasz ekran, na którym będziesz mógł
uzupełnić lub podać swoje dane:

Rysunek 8-1 Dane identyfikacyjne - osoba fizyczna

W górnej części ekranu znajduje się zestaw pól o nazwie Dane identyfikacyjne oraz do faktur
VAT. Jeśli prowadzisz firmę, wybierz Forma prawna: Firma. W pozostałych przypadkach wybierz
Klient indywidualny.
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Rysunek 8-2 Dane identyfikacyjne - firma

Poniżej danych użytkownika, możesz wpisać opcjonalnie adres korespondencyjny (jeśli inny niż
adres użytkownika). W przypadku firm, szczególnie istotne jest poprawne wypełnienie pól
oznaczonych jako Dane osoby kontaktowej. Dzięki temu, AZ.pl będzie mogło kontaktować się
bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za obsługę domen w firmie. Jest to szczególnie istotne w
przypadku większych firm, w których pracuje wiele osób.

Rysunek 8-3 Formularz danych osoby kontaktowej

Dół ekranu zajmują pola, pozwalające uprościć proces płatności oraz sposób wystawiania i
wysyłania faktur:
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Rysunek 8-4 Formy płatności

Pole Domyślna forma płatności pozwala na wybór takiej formy płatności, która jest dla nas
najkorzystniejsza i z której chcemy korzystać we współpracy z AZ.pl Klikając w znaczek listy
wyboru otrzymujesz imponującą listę kilkudziesięciu możliwości. Niezależnie od wybranych
ustawień, podczas realizowania transakcji możesz w każdej chwili wybrać inną formę płatności.

Rysunek 8-5 Wybór domyślnej formy płatności

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, naciśnij Zapisz, aby odzwierciedlić zmiany w systemie.
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DANE DO REJESTRACJI
Mój Profil  Dane do Rejestracji

Ekran Dane do Rejestracji służy ułatwieniu procesu rejestracji domen dla tych klientów, którzy
zawodowo zajmują się dostarczaniem usług rejestracji domen lub hostingowych. Na ekranie tym
można wprowadzić dane i zapisać wiele profili przyszłych Abonentów domen oraz kontaktów
technicznych.
Na samej górze ekranu możesz dokonać wyboru, jaki typ kontaktu wprowadzasz, poprzez wejście
na jeden z dwóch linków:



Utwórz nowy kontakt abonenta
Utwórz nowy kontakt techniczny

Poniżej otrzymasz formularz do wprowadzenia danych nowego kontaktu. Jeśli wprowadzasz dane
firmy, wybierz Forma prawna: Firma. W pozostałych przypadkach wybierz Klient
indywidualny.

Rysunek 8-6 Formularz wprowadzania danych kontaktu

Poniżej danych kontaktu, masz możliwość dodania informacji o serwerach nazw. Dopisz serwery
DNS na liście i nadaj temu zbiorowi nazwę w polu Wpisz nazwę. Dzięki temu, będziesz miał
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możliwość łatwego wyboru grupy serwerów podczas rejestracji domen. Zmiana ta nie ma wpływu
na domeny już zarejestrowane.

Rysunek 8-7 Dodawanie i grupowanie serwerów DNS

Po dodaniu serwerów i nadaniu tej grupie nazwy, na liście serwerów DNS będzie od tego momentu
pojawiała się pozycja o takiej nazwie.

Rysunek 8-8 Wybór zapisanych wcześniej serwerów DNS

Na dole ekranu możesz przeglądać wszystkie dodane wcześniej kontakty. W każdej chwili możesz,
wybierając Dostępne Opcje, dokonać edycji albo usunięcia kontaktu.

Rysunek 8-9 Lista kontaktów
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Edycja wybranego kontaktu pozwala na dokonanie zmian danych kontaktu w bazie AZ.pl. Pamiętaj,
że jeśli kontakt powiązany jest z domeną/domenami edycja kontaktu spowoduje zmianę danych
kontaktu dla wszystkich powiązanych domen. Zmiany będą wprowadzone do odpowiednich
rejestrów domen.
Nie możesz modyfikować typu kontaktu, formy prawnej oraz imienia/nazwiska bądź
nazwy firmy

8-9.1 Na czerwono pola, których nie można modyfikować. Na zielono - te, które można modyfikować

Po zatwierdzeniu zmian Zapisz kontakt, otrzymamy na górze ekranu komunikat, w jakich
rejestrach została dokonana zmiana Abonenta lub Kontaktu Technicznego.
8-9.2 Przykładowy rezultat operacji zmiany danych
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DANE DO SPRZEDAŻY DOMEN
Mój Profil  Sprzedaż
Ekran Sprzedaż w menu Mój Profil pozwala na ustawienie niezbędnych parametrów przy
wystawianiu domen do sprzedaży na Giełdzie i Aukcjach Domen AZ.pl. W górnej części ekranu
znajdziesz dwa podstawowe pola: Nazwa Użytkownika oraz Dane Użytkownika. Nazwa
Użytkownika jest to nazwa, pod którą będziesz identyfikowany na Giełdzie Domen. Jeśli wcześniej
byłeś aktywny na portalach społecznościowych, warto jest wybrać taką nazwę, pod którą znają Cię
znajomi i przyjaciele.

Rysunek 8-10 Wprowadzanie danych użytkownika na potrzeby Giełdy

Dodatkowo warto wybrać ciekawy Avatar (zdjęcie/rysunek) oraz przygotować krótki, ale
interesujący opis swojej osoby. Poniżej znajdziesz domyślne ustawienia Giełdy Domen i Aukcji
Domen, w tym domyślny czas obowiązywania oferty.
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Rysunek 8-11 Domyślne ustawienia dla Giełdy Domen

Ostatnią pozycją na ekranie są ustawienia Twojego rachunku bankowego – na jakie konto będą
wpływać pieniądze ze sprzedaży Twoich domen. Po uzupełnieniu wszystkich parametrów, pamiętaj
aby użyć przycisku Zapisz – tylko wtedy Twoje dane zostaną zapamiętane w systemie.
Rysunek 8-12 prowadzanie rachunku bankowego
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POWIADOMIENIA
Mój Profil  Powiadomienia
Na ekranie Powiadomienia możesz ustalić sposób zachowania systemu – w jakich sytuacjach i
jak często będziesz otrzymywał powiadomienia przez SMS lub e-mail o zachodzących zdarzeniach.
Możesz ustawić następujące parametry:


















Powiadomienia e-mail o wygasających usługach,
Przypomnienia o wygasających domenach,
Powiadomienia dla wygasających domen na adres,
Przypomnienia o wygasających kontach hostingowych,
Dodatkowe zbiorcze powiadomienia,
Powiadomienia e-mail o wygasających rezerwacjach,
Powiadomienia e-mail o wygasających testach,
Powiadomienia e-mail o wygasających opcjach,
Powiadomienia e-mail do własnych klientów,
Promocje AZ.pl,
Powiadomienia SMS,
Dodatkowy adres e-mail,
Powiadomienie e-mail o kończącej się aukcji: 12 godzin przed, 5 godzin przed, 2 godziny
przed, godzinę przed, 30 minut godzin przed, 10 minut przed,
Powiadomienie SMS o kończącej się Aukcji na Giełdzie: 3 godziny przed, 30 minut przed,
Powiadomienie SMS o wygranej Aukcji,
Powiadomienie SMS o przechwyceniu domeny,
Powiadomienia o wygasaniu usług (7 dni oraz 1 dzień wcześniej).

Na koniec należy potwierdzić wybór przyciskiem Zapisz ustawienia

Rysunek 8-13 Zapisywani ustawień

Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia.
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KODY PROMOCYJNE
Mój Profil  Kody Promocyjne

Kody promocyjne są to kody uprawniające do zniżki 25% przy korzystaniu z usług AZ.pl. Kody
promocyjne to kody jednorazowego użytku – możesz je wykorzystać składając zamówienie na
stronie www.az.pl lub w Panelu Klienta.
Kody rabatowe będą widoczne poprzez kliknięcie linku Kody Promocyjne w zakładce Mój Profil.
Kody są ważne 30 dni i można je wykorzystać do każdego zamówienia za minimum 5
zł
Aby zrealizować kod rabatowy, należy podczas realizacji zamówienia, wpisać aktywny kod, będąc
w Menu Główne  Koszyk i płatności
Rysunek 8-14 Przeglądanie i edycja zawartości koszyka

Naciśnięcie przycisku Aktywuj, pozwoli zrealizować kod czyli naliczyć odpowiedni rabat. Wszystkie
kody rabatowe są jednorazowego użytku i nie dotyczą przedłużania usług.
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BEZPIECZEŃSTWO
Mój Profil  Bezpieczeństwo

Jednym z miejsc w Panelu, które powinieneś odwiedzić zanim zaczniesz prowadzić aktywną
sprzedaż jest ekran Bezpieczeństwo. Na tym ekranie możesz ustawić najważniejsze parametry
bezpieczeństwa – autoryzacja za pomocą SMS, powiadomienie poprzez e-mail oraz zmiana hasła.
Osoby działające niezgodnie z prawem stosują często sposoby na przejęcie kontroli nad kontami
użytkowników różnych systemów – od systemów banków internetowych do portali
społecznościowych. Najczęstszym sposobem jest przejęcie haseł do systemu poprzez włamanie na
komputer użytkownika.
Aby zabezpieczyć naszych użytkowników przed takimi zagrożeniami, AZ.pl zdecydowało się na
rozszerzenie weryfikacji, utrudniając tym samym ewentualne przejęcie konta. Osoba autoryzująca
się musi znać nie tylko hasło niezbędne do zalogowania, ale także posiadać telefon komórkowy, na
który przesyłane są jednorazowe kody weryfikacyjne za pomocą SMS.
Wykorzystanie dwóch dróg autoryzacji – konto/hasło oraz SMS pozwoli na zapewnienie
bezpieczeństwa nawet w sytuacji, kiedy jeden z kanałów został „skompromitowany”.

Rysunek 8-15 Wprowadzenie numeru telefonu, na który będą przesyłane kody jednorazowe

Drugim elementem zwiększającym bezpieczeństwo ale także wygodę użytkowników jest mechanizm wysyłania e-mail z linkiem potwierdzającym lub e-mail z powiadomieniem o kończącej się
aukcji. Na ekranie Bezpieczeństwo, możesz ustawić właściwy dla powiadomień adres e-mail oraz
ustawić dla jakich operacji takie powiadomienie będzie wysyłane. Możesz ustawić powiadomienia
dla:






Cesja i edycja kontaktu Abonenta,
Pobieranie kodów Authinfo,
Transfer wewnętrzny,
Wynik realizacji zamówienia,
Zmiana delegacji.
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Rysunek 8-16 Konfiguracja powiadomień za pomocą e-mail

W dole ekranu Bezpieczeństwo możesz zmienić hasło logowania do Panelu oraz dokonać
zapisania ustawień. Pamiętaj, że wprowadzone na ekranie zmiany nie zostaną uwzględnione w
systemie tak długo, jak nie zatwierdzisz ich przyciskiem Zapisz ustawienia.

Rysunek 8-17 Zmiana hasła i zapisanie ustawień
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ZAMÓWIENIA
Mój Profil  Zamówienia
Na ekranie Zamówienia można obejrzeć wszystkie zamówienia – zarówno te zrealizowane jak i te
oczekujące.

Rysunek 8-18 Sortowanie listy zamówień

Aby ułatwić wyszukiwanie należy wybrać rodzaj zamówienia oraz sposób sortowania. Na liście
otrzymamy wszystkie zlecenia (zrealizowane jak i oczekujące) wraz ze szczegółową informacją na
temat zamówienia, statusu, linku do faktury, daty złożenia, daty płatności, kwoty netto, kwoty
brutto.
Na końcu otrzymamy możliwość przejścia do opłacenia oczekujących zamówień

Rysunek 8-19 Historia operacji
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