LATHUND - Domänadress

Domänadressen är adressen till din webbplats (vår är larssonline.se). Faktura för domänadress
skickas ut årsvis direkt till webbplatsägaren.

Nybeställning
Om Larssonline åtagit sig att beställa domänadress och plats på webbhotell vid tillverkning av en
webbplats, har beställningen gjorts till webbhotellet Axentus Web Solutions. Vi har i beställningen noga
angivit att webbplatsen ska ligga under vårt webbkonto på Axentus, och att webbplatsägaren ska vara
fakturamottagare för domänavgiften.
OBS! Axentus skickar ut sina domänavgiftsfakturor via e-post. Det är alltså mycket viktigt att en fungerande
e-postadress finns i deras register.
Larssonline hjälper givetvis till med att registrera domänadresser också på andra webbhotell.

Årsavgift
Avgiften för domänadress är ca 200:-/år, och faktureras till webbplatsägaren. Det är en viktig faktura för att
hålla webbplatsen igång – Missad betalning innebär att webbplatsen släcks ner någon månad efter
fakturans förfallodatum.
Om webbplatsen släcks – Kontakta Larssonline för hjälp med att få igång den igen.
För att se tidsperioden din domänadress gäller – Gå till http://www.dom.nu och skriv in din domänadress.
Under punkten ”expires” syns t.o.m.-datum.

Uppsägning
Om webbplatsen ska sägas upp – Var noga med att meddela detta till den som skickat ut
domänadressfaktura tidigare. Exempelvis vill Axentus ha uppsägningen en månad innan
årsförfallodagen, för att de i sin tur betalar domänavgiften vidare till de som tillhandahåller domänen.
Om du missar att säga upp en domänadress – Ta kontakt med den som skickat fakturan, för att se om
uppsägningen kan göras direkt. I annat fall får man betala för ett år som man inte använder webbplatsen.

Flera domänadresser
Det går att registrera flera domänadresser, och peka dem mot samma webbplats. Anledningen kan vara att
man vill undvika att någon annan köper en liknande adress, eller att man vill hjälpa besökare att hitta
webbplatsen. Larssonline har t.ex. registrerat larssonline.se och larssononline.se, och pekat båda mot
webbplatsen larssonline.se.

Kontakt
Stefan Larsson
Larssonline Webbdesign
Tel.
0705-619 488
e-post:
info@larssonline.se
Webbplats: http://www.larssonline.se

