
 

Hur man beställer ett domännamn. 
Det är förhållandevis enkelt att köpa ett domännamn, svårigheten är att hitta ett ledigt.  

Det första ni får tänka på är vilken toppdomän ni vill ha era kunder skall nå er hemsida på. 
Företag använder oftast .se (Sverige) och .com. (commercial), om att ni har många 
internationella kontakter är .com att föredra, men se då till att även köpa .se då det vore 
olyckligt om potentiella kunder som råkar skriva .se hamnar hos någon annan. Ni kan 
nämligen koppla flera domännamn till samma hemsida. 

På senare tid har det även släppts flera andra toppdomäner utöver .com och de 
landsspecifika, det finns bland annat .gallery, .space och .eu. Dessa används idag inte i någon 
större uträckning, men det å andra sidan så finns det många lediga namn hos dem. QBRITS 
rekommenderar att ni även köper ert namn i .eu för att säkra det för framtiden. Lista på 
toppdomäner och dess betydelse kan hittas på Wickipedia. 

Skaffar ni flera domännamn som skall peka till samma sida måste ni bestämma vilken ni vill 
ha som primär domän, d v s. den som de andra kommer att peka på. 
 

Hos Miss Hosting kan ni enkelt söka efter lediga domännamn på deras 
domänsida genom att skriva in ert önskade namn i deras domänsök. Om de 
är ledigt kan ni via köp-knappen lägga det i varukorgen (priserna är exkl. 
moms). 
 När ni är färdig med era val så kan nå gå till kundvagnen, och på nästa sida 
välja ”Jag vill endast köpa domännamn”. De andra erbjudanden som står på 
den sidan är sådant som ingår i QBRITS baspaket. 
 
 
Betalningen kan ske via Kreditort eller faktura; men tänk på att domännamnen är inte 
reserverade förrän betalningen är gjort och de har blivit registrerade av Miss Hosting.  När 
detta är gjort är ni ägare av era domännamn och kan använda dem mot hemsidor och e-
post.  
 
QBRITS baspaket som är anpassat för små och medelstora företag innehåller bland annat 
hemsideplats och e-post, och vi ser fram emot eran beställning.  
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