Új Magyar Domain viszonteladói program, Magyar Domain
migráció (ápr. 30-máj. 1.)
Árlista

Szolgáltatás

Platinum*

Arany

Ezüst

Feltétel

100 db domain + extra szolg.

50 db domain

20 db domain

.hu új reg.

1500 Ft+ÁFA/2 év

1700 Ft+ÁFA/2 év

2000 Ft+ÁFA/2 év

.hu hossz.

550 Ft+ÁFA/év

700 Ft+ÁFA/év

1000 Ft+ÁFA/év

.hu átreg.

900 Ft+ÁFA

900 Ft+ÁFA

900 Ft+ÁFA

.hu tulajváltás

2500 Ft+ÁFA/2 év

2500 Ft+ÁFA/2 év

2500 Ft+ÁFA/2 év

.eu

1700 Ft+ÁFA/év

2000 Ft+ÁFA/év

2000 Ft+ÁFA/év

.com/.net/.org

2800 Ft+ÁFA/év

3200 Ft+ÁFA/év

3200 Ft+ÁFA/év

*Speciális feltétel a domainek számán felül: plusz egy viszonteladói hosting szolgáltatás igénybevétele:
cPanel/WHM viszonteladói tárhely (https://versanus.eu/hu/viszonteladas/webtarhely) vagy
Szerverhosting

Gyakran Ismételt Kérdések, migráció (április 30. - május 1.)

Nem tudok bejelentkezni a Versanus rendszerébe (https://vcrm.versanus.eu).
A fiókokat csak azután hozzuk létre a Versanus rendszerében, hogy a Magyar Domain Kft. regisztrátor beolvadt a Versanus Kft.-be. Ezt a mveletet a
Nyilvántartó végzi, várhatóan április 30-án délután. Ezt követen kezdjük meg a migrációt az új rendszerbe. Ha május 1-én sem tud bejelentkezni, kérjük,
jelezze ezt e-mailben a support@versanus.eu címen. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk.
Nem tudok domaint hosszabbítani a Magyar Domain rendszerében.
A Nyilvántartó április 24-én új infrastruktúrára költöztette a .hu Domain Regisztrációs Rendszert. Ez olyan változtatásokkal járt, amiket a Magyar Domain
régi rendszere nem tudott lekezelni. A régi rendszert a cég elz tulajdonosa és elz fejlesztje már nem tudta szintre hozni, ezért döntöttünk úgy, hogy a lehet
leghamarabb (ápr. 30-án) elvégezzük a migrációt az új rendszerre.
Összefoglalva: a Magyar Domain rendszerében sajnos már nincs lehetség domain hosszabbításra.
Mi lesz a Magyar Domainnél nyilvántartott egyenlegemmel?
A Magyar Domain Kft.-nél nyilvántartott egyenlegeket visszatérítjük. Ahhoz, hogy ezt minél hamarabb meg tudjuk tenni, kérjük, küldje el felhasználónevét,
cégnevét és bankszámlaszámát a support@versanus.eu címünkre. A visszatérítést május 4. és 8. közt igyekszünk elvégezni.
Használható lesz a régi API az új rendszeren?
Sajnos nem. Február eleje, a Magyar Domain Kft. átvétele óta rengeteg erfeszítést tettünk, hogy a régi API-t átemeljük az új rendszerbe, de sajnos ezek a
próbálkozások sikertelenek voltak. A régi API és a régi rendszer olyan hibákat tartalmaz, ami nem felel meg a központi Domain Regisztrációs Rendszer
mködésének és veszélyeztetné az adatbázisok konziszenciáját, ezáltal a szolgáltatás stabilitását.
Minden ernkkel azon dolgozunk, hogy a migráció után mihamarabb elkészüljünk a Versanus új, nagyobb tudású, stabilabb API-jával és publikáljuk annak
specifikációját.
Elre is köszönjük a türelmet.
Van lehetség DNSSEC használatára?
A Versanus rendszere még nem támogatja a DNSSEC-et, de a közeljövben tervezünk fejlesztéseket ezen a téren is.
A Magyar Domainnél a Platinum csomagban voltam, a Versanusnál átkerültem az Aranyba. Mi ennek az oka?
Az új Magyar Domain viszonteladói programban a legkedvezbb, Platinum csomag igénybevételének a 100 db domain név megléte mellett az is feltétele,
hogy igénybe vegyen tlünk hosting típusú szolgáltatást is. Ez lehet: szerverhosting (szerverelhelyezés) vagy viszonteladói tárhely (https://versanus.eu/hu
/viszonteladas/webtarhely).

