
Kunder forventer at finde din virksomheds websted 
på en adresse af typen www.virksomhedsnavn.dk. 
Derfor er det vigtigt at registrere domænenavnet og 
løbende forny det. Men hvad nu, hvis kunden prøver 
www.virksomhedsnavn.com? Har I registreret det – 
eller er en konkurrent kommet jer i forkøbet?

Telia tilbyder at sikre jeres virksomheds domæner, 
herunder firma- og produktnavne samt generiske 
begreber i mere end 190 lande og under 200 for-
skellige TLD’er (Top-Level Domains). Telia sørger for 
at betale de relevante udbydere rundt om i verden til 
tiden, så I ikke mister jeres domænenavne.

Det kan være uoverskueligt at styre en domænepor-
tefølje, da der er vidt forskellige registreringskrav. 
Det kan være dokumentation af varemærkeregistre-
ring og lokal tilstedeværelse. Derudover ændres 
kravene løbende, så det er vigtigt at holde sig ajour. 
Vi undersøger gældende krav og informerer jer om, 
hvilken dokumentation der eventuelt er brug for, så I 
nemt og hurtigt kan få registreret jeres domæner.

Hos Telia får I mulighed for selv at administrere jeres 
domæner via en webportal. Eller I kan lade vores 
supportmedarbejdere klare ændringerne. Det giver 
jer fuld fleksibilitet og kontrol.

Manglende fornyelse er ofte årsagen til, at virk-
somheder mister vitale domæner. En typisk årsag 
er, at medarbejderen, der skulle sørge for at forny 
domænerne, er holdt op, eller firmaet er flyttet.  
Det sker ikke, når du registrerer dine domæner 
igennem Telia.

Kvalitet uden nedetid
Når en virksomhed flytter sine domæner, risikerer 
den, at driften af mail og webservere rammes: 
Kunderne kan ikke få adgang til serveren, fordi dens 
domæneoplysninger ikke er opdateret. Det undgår 
du med Telias domænestyring. For at sikre driften 
indsamler og kopierer vi alle zonefiler til Telias 
DNS-servere, før vi fysisk skifter DNS-server.  
Hos os er der ingen nedetid.
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Din virksomheds domænenavne er et vigtigt aktiv, som Telia hjælper med  
at sikre og udbygge.

Få styr på jeres domænenavne

Domæner

Det får I

• Nem og hurtig installation.
• Brugervenlig administration.
• Automatisk sikkerhedskopiering.
• Brugerdefineret backup.
• 256-bit SSL-krypteret overførsel.
• Daglig status pr. mail.
• 24 timers adgang til data.
• Automatisk fornyelse og statistik på 

domæner.
• Onlineredigering i zonefiler.
• Domæneregistrering over hele verden.
• Løbende overvågning af domæner.
• Stabile og sikrede navneservere.
• Bistand til marketing og jura.



ERHVERV

10
/1

4_
15

29
6

Domæner

Defensiv registrering af domæner
Mange firmaer vælger kun at registrere firmanavnet, 
så for eksempel firmaet ”ABC” registrerer domænet 
www.ABC.dk. Men det giver risiko for misbrug. Med 
såkaldt ”cybersquatting” registrerer et konkurre-
rende firma for eksempel domænet www.ABC.com, 
som kunder kan blive lokket ind på. Ved ”typosquat-
ting” udnytter konkurrenter eller kriminelle typiske 
slåfejl ved for eksempel at registrere www.ACB.dk.

På den måde risikerer din virksomhed at miste  
kunder og omsætning. En mailadresse kan også  
blive tastet forkert, så den i stedet for ”navn@abc.
dk” bliver sendt til ”navn@acb.dk”. Dermed kan in-
tern, fortrolig information komme i forkerte hænder.

Det er langt dyrere at inddrive et domænenavn fra 
andre end defensivt at registrere det fra starten.

Undersøgelse uden beregning
Telia tilbyder i samarbejde med Zeusmark Consul-
ting Group ApS at foretage en indledende under- 
søgelse og risikovurdering af jeres domæneporte-
følje uden beregning.

Domænestrategi

Vi rådgiver og udfører research for virksom-
heder med behov for individuelt tilpassede 
domænestrategier. Vi dækker alt fra globale 
registreringer, specialregistreringer over 
kampagneregistreringer til samling og op-
rydning af eksisterende domæneporteføljer. 
Vi påtager os blandt andet:

• Nyregistrering af domænenavne.
• Overdragelse og flytning af domænenavn.
• Strømlining af virksomhedens domæne-

navne.
• Ændringer af rollerne for et domæne 

(f.eks. ejer, fuldmægtig, administrative og 
tekniske roller).

• Bestemmelser for lokal tilstedeværelse.
• Komplet teknisk styring af zonefiler.

Grundig navneanalyse

Navneanalysen danner grundlaget for 
domænestrategien. Vi foretager analysen  
ud fra en tilbundsgående undersøgelse af 
din virksomheds krav og behov:

• Hvad er jeres eksisterende domæne- 
portefølje?

• Hvilke aktiviteter er der på domænerne?
• Hvilke ledige domæner er relevante for  

din virksomhed?
• Hvem er registrant og besætter rollerne  

på domænerne?
• Foreligger der krænkelse af immaterielle 

rettigheder?
•  Foreligger der krænkelse af immaterielle 

rettigheder?


