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karta warta 
DoMÉnA A 

WEbHoSTinG 
ZA PÁR MinÚT
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Už ste niekedy rozmýšľali, že by ste si zriadili vlastnú doménu? Ak vás odrádzal proces 
registrácie resp. bol pre vás zložitý, vedzte, že existuje jednoduchší spôsob, ako získať 

doménu aj s webhostingovými službami – stačí vám webhostingová karta warta.

recenzia

S poločnosť crooce.com sa rozhodla 
priblížiť webhostingové služby širokej 

verejnosti netradičnou formou, prostredníc-
tvom stieracej webhostingovej karty warta. 
Kartu si môžete zakúpiť na takmer 2 000 
predajných miestach – napríklad na pošte, 
v sieti predajní AFID, DigiPro, NAY Elektro-
dom a u ďalších predajcov a distribútorov 
(Asbis, eD‘ system Slovakia). Predstavte si, 
že máte napríklad obchod s mobilnými tele-
fónmi MOBILKO. Dnes už nie je žiadny prob-
lém zriadiť si bezplatnú e-mailovú schránku, 
rovnako využívať bezplatný priestor pre va-
šu web stránku. Ak však chcete vo svete in-
ternetu vystupovať na najvyššej úrovni, je 
vhodné registrovať si vlastnú doménu, naj-
lepšie www.mobilko.sk. Tak vás zákazníci 
a obchodní partneri na internete kedykoľ-
vek veľmi rýchlo nájdu. Rovnako aj ako bež-
ný užívateľ môžete využívať vlastnú domé-
nu. Ak vás charakterizuje záujem o mobilné 
telefóny, vaša doména a e-mailová adresa 
môže byť napr. www.mobilmaniak.sk a jo-
zef@mobilmaniak.sk alebo ak sa voláte Jo-
zef Mrkva, ponúka sa jozef@mrkva.sk.

Ako nA To?
V redakcii sme sa rozhodli prostredníc-
tvom webhostingovej karty warta zaregis-
trovať doménu www.mobilnyoperator.sk. 
Stačí navštíviť stránku www.warta.sk a vypí-
sať formulár pre aktiváciu karty. Do formu-
lára je potrebné vpísať aktivačný 16 miest-
ny kód spolu s pomlčkami, ktorý nájdete 
pod stieracou vrstvou karty warta a sério-
vé číslo (8 miestny identifikátor, ktorý sa na-
chádza v pravom hornom rohu na zadnej 
strane karty). Následne bolo potrebné vy-
plniť kontaktné informácie a zvoliť si heslo 
a štvorciferný PIN kód, ktorý slúži na doda-
točnú autentifikáciu pri vybraných operáci-
ách webhostingového účtu. V prípade, že 
už máte pridelený SK-NIC identifikátor, mô-
žete ho vložiť do formulára a doména bude 
registrovaná s jeho použitím. Inak bude re-
gistrácia vykonaná v expresnom režime a 
crooce.com vás odbremení od uzatvárania 
zbytočných zmlúv. 

V ďalšej časti formulára je potrebné zadať 
názov domény, ktorú si chcete zriadiť pre 
využívanie webhostingových služieb. Keď-
že sme mali záujem o registráciu www.mo-
bilnyoperator.sk, do políčka doména sme 
vložili názov domény bez „www“ : mobilny-
operator.sk. Následne si môžete skontro-
lovať všetky vaše zadané údaje a po ich 
potvrdení si počkáte na aktiváciu karty a 
následnú registráciu domény. Tá trvá len 3 
až 4 minúty! Vypĺňanie formulára sprevá-
dza nápoveda, pričom na webovej stránke 
nájdete aj podrobné návody a časté otáz-
ky objasňujúce celý postup registrácie. Ne-
chýba ani telefonická podpora.

bAlÍk SlUŽiEb
Aktiváciou webhostingovej karty warta, kto-
rej cena je stanovená na 1 190 Sk, získate 
webhostingový balíček „Nekúp to“ na obdo-
bie 12 mesiacov. V cene je zahrnutý aj po-
platok za doménu .sk. Balík služieb obsahu-
je dostačujúci 1 GB priestor, z toho 512 MB 
pre e-maily, 384 MB pre webstránku s plnou 
podporou PHP a 128 MB pre databázy My-
SQL. Môžete si vytvoriť maximálne 64 + 64 
e-mailových účtov a presmerovaní s antivíru-
som a antispamom. K dispozícii je prístup k 
vášmu účtu cez POP3, IMAP i prostredníc-
tvom internetového prehliadača (webmail). 
Nechýba ani možnosť vytvorenia FTP účtov, 
ktorých môžete mať až 64. Administračné 
centrum účtu je dostatočne prehľadné a ne-
stratí sa v ňom ani začiatočník. Výhodou je, 
že si môžete vytvoriť aj niekoľko používateľ-
ských účtov pre prístup k webhostingovým 
službám jedného balíka. 

Webhostingová karta warta má reálnu 
šancu na úspech. Veď skúste si spočí-
tať ľudí vo vašom okolí s vlastnou do-
ménou? Kúpiť si kartu, zotrieť kód a 
vyplniť krátky formulár je v súčasnos-
ti najjednoduchšia cesta ako získať 
v priebehu niekoľkých minút vlastnú do-
ménu, e-mailovú schránku či FTP. Cena 
karty je tiež lákavá. Po uplynutí jedného 
roka si jednoducho kúpite ďalšiu kartu 
na 12 mesiacov, podobne ako kredit pre 
váš mobil.

Vyhrajte 3x webhostingovú kartu warta! Stačí ak si predplatíte časopis  
BCMOBIL & TECHBOX. Viac informácií o predplatnom nájdete na strane 74.

Ukončená aktivácia karty warta. Počkáte si len 
3 až 4 minúty.

Prehľadné a intuitívne administračné centrum.


