راهنمای خرید پلتفرم یکیتا

How to Buy Yekita

شماره تماس کارشناسان فروش و پشتیبانی یکیتا جهت راهنمایی و آموزش021-88065876 :

مراحل خرید پلتفرم یکیتا:

● ورود به وب سایت yekitaapp.com
○
○
○

○

○

روی دکمه «شروع کنید» کلیک کنید.
یکی از گزینههای نمایش داده شده را انتخاب کنید.
اگر دامنه ندارید میتوانید یک نام برای دامنه خود انتخاب کنید.
■ (ثبت دامنه برای شما و با نام شما به صورت رایگان توسط یکیتا ثبت میشود).
■ سپس دکمه بررسی دامنه را بزنید .اگر آیکون ضربدر قرمز دیدید نام انتخابی شما قابل
ثبت نیست یا قبال توسط شخص دیگری ثبت شده است و باید نام دیگری انتخاب کنید .اگر
تیک سبز رنگ کنار نام وارد شده ظاهر شد یعنی این نام قابل ثبت است .حاال دکمه ثبت
را بزنید.
■ اکنون باید در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبال ثبت نام انجام دادید ،وارد شوید.
■ پس از ثبتنام/ورود به سایت صورتحساب نمایش داده میشود.
■ دکمه پرداخت را بزنید تا به درگاه بانک صادرات انتقال یابید.
■ پس از تکمیل پرداخت به ناحیه کاربری وارد میشوید.
■ منتظر بمانید تا کار ثبت دامنه و آمادهسازی وبسایت شما انجام شود .این فرآیند به دلیل
ثبت دستی دامنههای  ir.ممکن است بین  ۱تا  ۲روز کاری زمان ببرد .پس از ثبت دامنه
و تکمیل فرآیند ثبت نام ،یک پیامک حاوی اطالعات وبسایت دریافت میکنید .با وارد
کردن این اطالعات میتوانید به پنل مدیریت وبسایت خود وارد شوید.
اگر قبال دامنه خریداری کردهاید و میخواهید پلتفرم یکیتا را بر روی آن دامنه نصب کنید گزینه
«دامنه/زیردامنه دارم» را انتخاب و روی «ادامه» کلیک کنید.
■ اکنون باید در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبال ثبت نام انجام دادید ،وارد شوید.
■ پس از ثبتنام/ورود به سایت صورتحساب نمایش داده میشود.
■ دکمه پرداخت را بزنید تا به درگاه بانک صادرات انتقال یابید.
■ پس از تکمیل پرداخت به ناحیه کاربری وارد میشوید.
■ داخل کادری که نمایش داده شده نام دامنه خود را وارد کنید و ثبت را بزنید.
■ حال باید نام سرورهای ( )DNSدامنه خود را به این نامها ( d.ns.arvancdn.com ,
 )x.ns.arvancdn.comتغییر دهید( .برای تغییر نام سرورها به وب سایتی که دامنه
خود را خریداری نمودید مراجعه کنید و در قسمت پنل مدیریت دامنه خود نام سرورها را
تغییر دهید ).پس از زمانی حدود  ۲۴تا  ۴۸ساعت پلتفرم شما آماده کار خواهد بود.
اگر دامنه و وب سایت دارید ،میتوانید پلتفرم یکیتا را روی زیر دامنه ( )subdomainآن سایت
نصب کنید( .مثال)academy.mydomain.ir :گزینه «دامنه/زیردامنه دارم» را انتخاب و روی
«ادامه» کلیک کنید.
■ اکنون باید در سایت ثبت نام کنید یا اگر قبال ثبت نام انجام دادید ،وارد شوید.
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پس از ثبتنام/ورود به سایت صورتحساب نمایش داده میشود.
دکمه پرداخت را بزنید تا به درگاه بانک صادرات انتقال یابید.
پس از تکمیل پرداخت به ناحیه کاربری وارد میشوید.
داخل کادری که نمایش داده شده نام زیر دامنه خود را وارد کنید و ثبت را بزنید( .مثال:
)academy.mydomain.ir
منتظر بمانید تا کار ثبت دامنه و آمادهسازی وبسایت شما انجام شود .این فرآیند برای
زیر دامنهها ممکن است بین  ۱تا  ۲روز کاری زمان ببرد .پس از تکمیل فرآیند ثبت نام،
یک پیامک حاوی اطالعات وبسایت دریافت میکنید .با وارد کردن این اطالعات
میتوانید به پنل مدیریت وبسایت خود وارد شوید.

● دامنه چیست:
○ دامنه ( )Domainآدرسی است که شما با وارد کردن آن در مرورگر وارد یک سایت می شوید مثال:
www.google.com
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