
Domain regisztrációs txt
Kitöltési útmutató

A txt-ben nem kötelező kitölteni minden adatot, csak annyit amennyit szükségesnek érzünk. Az
ilyen nem kötelező adatokat “*”-al jelöltünk, illetve az “opcionális” bekezdés alá tettük. A
nyomtatványt bármilyen nyelven ki lehet tölteni, csak el tudjuk olvasni. 
WebMester: ciril betűs anya nyelvűek lehetőség szerint latin betűkkel írják ... köszi ;)  

Tehát a nyomtatvány lépésről lépésre:

#[OVERVIEW OF ORGANIZATION TEMPLATE]#

Nem kötelező kitölteni,
Itt lehet írni a csapatról pár szóban/mondatban. Pl: mióta játszotok, csapat hőstettei, kedvenc pc
klubbotok ... bármit, amit meg szeretnétek örökíteni az utókornak. :)

#[DOMAIN TEMPLATE]#

master: warcraft.hu.  ->  ezt ne piszkáld pls.
domain: mbe -> a domain amit szeretnétek a warcraft.hu alatt (ez így nézne ki: mbe.warcraft.hu)
target: 212.108.199.1 -> szerveretek címe, ahol a weblapotok lesz
sub-www: igen -> hagyományos web elő tag, mint  a régi szép időkben ...
frame: -   -> frame-es átirányítás (pl freeweb-es tárhely esetére)

#[SUB-DOMAIN TEMPLATE]#
Nem kötelező kitölteni,
Ez egy kis ínyencség haladó szintű felhasználókan ... sima clán-web esetén ne töltsd ki  :)

sub-domain              target
www.                    212.108.199.1
mail.                      212.108.199.1
.            MX   20   212.108.199.2
.            MX   10   mail.
warserver.             www.
wilco.                    www.

#[CLAN TEMPLATE]#
Csapat adatai, 
netname: [MBE] -> a játék közben használt rövidítés
descr: Magyar Boszorkak Egylete -> csapat teljes neve
e-mail: boszik@mbe.warcraft.hu -> csapat e-mail címe
country: HU -> országkód (általában HU)
city: Budapest -> város, ahol a csapat ügyködik
start_date: 1254-04-01 -> csapat alapításának dátuma

#opcionalis
server: igen -> saját szerveren vannak a cuccaitok? (web, mail, stb)
gameserver: nincs -> van saját játék szerveretek?



#[PERSON TEMPLATE]#

person: Csabos Katalin -> neved
nick: csok -> játék nick-ed, beceneved
e-mail: csok@freemail.hu -> mail címed
contact_e-mail: csok@mbe.warcraft.hu -> mail cím, ami publikusan megjeleníthető
Ez a két telefonos mező félig opcionális ... örülünk ha kitöltöd, de nem lét fontosságú ;)
phone: +36 1 1117776* -> telefon elérhetőséged
mobile: - -> ha nincs telefonod lehet mobilt is

#opcionalis
Ezeket nem kötelező kitölteni, ezen privát adatokért felelősséget nem vállalunk, és az address
mezőket igyekszünk nem kiadni.
address: Csabos Katalin
address: Boszitanya 1.
address: H-1100 Budapest
address: Hungary
icq: 1119898
msn: -
aol: csok69

#[TEMPLATES END]#

A nyomtatványban lehet használni ékezetes betűt is. 

A sikeresen kitöltött txt file-t az office@warcraft.hu címre küldjétek vissza. Probléma esetén a
kontakt mail címre jelzünk vissza. A DNS frissítés mindig pénteken történik. 
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