Chcesz oferować domeny internetowe pod własnym szyldem i szukasz rejestratora do współpracy? W
Domeny.tv umożliwimy Ci dostęp do rejestracji domen polskich i zagranicznych po najniższych,
hurtowych cenach oraz zapewnimy pomoc techniczną.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie?
●
●
●
●
●
●

możesz rejestrować domeny w największej w Polsce liczbie rozszerzeń,
zbudujesz własny system rejestracji domen i administrowania nimi lub możesz skorzystać ze
specjalnego modułu rejestratora przygotowanego do oprogramowania WHMCS,
systemu możesz użyć zarówno do zarządzania własnym portfolio domen, jak też do odsprzedaży
usług,
prowadzisz działalność pod własną marką,
nie kontaktujemy się z Twoimi klientami, nie wysyłamy do nich powiadomień oraz odsyłamy do
Ciebie w przypadku bezpośredniego kontaktu z nami,
korzystasz z opieki doświadczonych administratorów.

Wybrane zasady uczestnictwa w programie:
●
●
●
●
●
●
●

nie pobieramy opłat instalacyjnych oraz abonamentowych,
masz bezpłatny dostęp do systemu (API) testowego, z którym sprawdzisz własną aplikację,
udostępniamy bezpłatny moduł rejestratora do oprogramowania WHMCS (kompletny panel do
sprzedaży usług i administracji nimi),
wywoływanie komend w API na dzienny limit; jest on zależny od liczby posiadanych domen i
wykonywanych płatnych operacji w danym okresie,
korzystanie z cen hurtowych na odnowienia domen jest zależne od liczby posiadanych domen,
masz swobodny dostęp do kodów authinfo domen polskich, .eu i globalnych,
oprócz korzystania z cennika hurtowego, możesz uczestniczyć w naszych promocjach na
rejestracje domen.

Przegląd funkcji dostępnych w API:
●
●
●
●
●
●
●

sprawdzanie dostępności domen, ich rejestracja, odnawianie i modyfikowanie,
dodatkowe operacje dla domen .pl: opcje, rejestracja hostów,
zmiany delegacji domen,
aktywacja oraz zarządzanie serwerem przekierowań (rekordy DNS dla domen),
dodawanie i usuwanie domen z parkingu Domeny.tv,
cesje domen,
pobieranie kodów authinfo dla domen polskich, globalnych i .eu.

Warunki dostępu do testowego API:
●
●

posiadanie konta w Domeny.tv z przynajmniej jedną aktywną domeną,
wskazanie adresu IP serwera, który będzie nawiązywał połączenia z testowym API.

Warunki dostępu do rzeczywistego (produkcyjnego) API:
●
●
●

aktywny dostęp do API testowego,
wskazanie adresu IP serwera, który będzie nawiązywał połączenia z rzeczywistym API (może to
być ten sam, co w API testowym),
posiadanie min. 500 zł netto na koncie przedpłaconym do wykorzystania na dowolne operacje
w Domeny.tv.

Dołącz do programu API Domeny.tv. Samodzielnie aktywuj dostęp do API testowego i produkcyjnego w
panelu administracyjnym.
Potrzebujesz szczegółowych informacji lub masz pytania? Skontaktuj się z nami: info@domeny.tv.

