Jak postupovat při převodu domény do Vašeho vlastnictví?
Veškeré naše domény jsou registrovány a spravovány registrátorem WEDOS.cz.
On-line převod z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře je možný pouze mezi účty
u stejného registrátora, tedy WEDOS.cz. Pro úspěšný převod domény do Vašeho
vlastnictví tak stačí, abyste měli založený účet u WEDOS.cz.
Ještě nemáte účet u WEDOS.cz?
Prosím, jděte na www.wedos.cz a založte si zde zdarma Váš účet.
Přímý odkaz na registrační formulář naleznete zde:
https://client.wedos.com/login/logreg.html
Následně nám, prosím, sdělte ID Vašeho účtu. Naleznete ho po přihlášení do
administrace. V pravém horním rohu klikněte na Vaše jméno. Zobrazí se Vám
nadpis „Uživatel/zákazník“ a pod ním rámeček a na prvním řádku „ID uživatele“.
Poté Vám zajistíme vytvoření Vašeho identifikátoru, převedeme doménu do Vašeho
vlastnictví, pro účely prodlužování domény nastavíme fakturační údaje na Vás a
nakonec převedeme doménu do Vašeho účtu.
Tak se stanete výhradním vlastníkem zakoupené domény. Samozřejmě, v případě
přání si budete moci doménu buď ponechat ve svém účtu WEDOS.cz (nabízí skvělé
ceny, služby i zákaznickou podporu) nebo si můžete doménu kdykoli převést ke
svému nebo jinému registrátorovi.
Již máte u WEDOS.cz účet bez domény?
Prosím, sdělte nám ID Vašeho účtu, kam následně převedeme Vaši doménu.
Již máte u WEDOS.cz účet a registrovanou zde nějakou jinou doménu?
Prosím, sdělte nám Váš identifikátor a ID Vašeho účtu.
Identifikátor bývá ve tvaru např. WEDOS-ABC-123456.
ID účtu bývá ve tvaru např. 123456.

Jak proběhne převod domény do mého vlastnictví?
Jakmile nám sdělíte Vaše ID účtu, popřípadě také identifikátor, pokud jej budete mít
k dispozici, zažádáme u registrátora o změnu majitele domény. Přijde Vám na e-mail
zpráva a na mobilní telefon SMS, kdy musíte zadat speciální PIN, který Vám byl v
těchto zprávách doručen. Tím potvrdíte, že jste právě Vy novým majitelem domény
a souhlasíte s přepisem domény na Vás. Vše tak zvládnete jednoduše z pohodlí
Vašeho domova nebo kanceláře. Dbejte však, prosím, na to, abyste při registraci
uvedli Váš správný a aktivní e-mail a telefonní číslo.
Jak si ověřím, že jsem již novým majitelem domény?
Ověříte si to snadno u centrálního správce CZ domén na adrese www.nic.cz/whois,
kde stačí zadat název domény ve formátu MojeNovaDomena.cz (bez www) a
zobrazí se Vám aktuální výpis z rejstříku, kde je uveden majitel, datum expirace a
další údaje. Ve svém účtu po přihlášení na WEDOS.cz si následně můžete v seznamu
domén ověřit, že doménu již máte převedenou také do svého účtu.
Existují nějaké doplňkové služby?
Ano, u společnosti WEDOS si můžete k doméně přiobjednat různé doplňkové služby.
Pro správný chod domény ale nejsou nijak potřebné. Jedná se o např. o placené
doplňky v podobě elektronického nebo tištěného certifikátu, který potvrzuje
vlastnictví domény. Ten se může hodit jednak pro prezentační účely, můžete si jej
hrdě vystavit třeba ve své kanceláři, ale také pro praktické situace, pokud po Vás
bude úřad vyžadovat některý z údajů, které certifikát obsahuje, což je název
domény, držitel (majitel), adresa držitele, datum registrace domény, datum expirace
domény, registrátor a datum vystavení certifikátu (pouze elektronický lze v těchto
případech využít, tištěný slouží pouze pro dekorační využití).
Službu certifikátu si můžete doobjednat zde:
https://www.wedos.cz/domeny/priplatkove-sluzby/elektronicky-certifikat-o-vlastnictvi-domeny
Přiobjednat si můžete také např. monitoring domény WEDOS EWM:
https://www.wedos.cz/ewm
Příplatkové služby jsou produktem navíc a záleží již na Vašem uvážení, zdali si je
budete přát využít či nikoli.

