Uppsetning á síðu
Til að virkja mínar síður þarf að gefa upp slóð sem að viðskiptavinir þínir munu tengjast við t.d. minar.dk.is
Ef þú hefur ekki þitt eigið lén til umráða getir þú notast við dkplus.is undir lén sem væri þá fyrirtaeki.my.dkplus.is

Lén / DNS
Eindregið er mælt með því að nota eigið lén og þarf að stofna ein færslu fyrir það áður en hægt er að virkja í dk+.
Ef þú hefur sjálf(ur) aðgang af DNS nafnaþjónunum til að bæta við færslu þá þarf að bæta við CNAME færslu sem vísar á my.dkplus.is.
Hér er dæmi um þar sem stofna á CNAME : minar.vlink.is my.dkplus.is

Stofnun á DNS færslu er háð því hvar lénið er hýst og í hvaða kerfi.
dkVistun
Þeir sem hýsa lénið sitt hjá dkVistun geta óskað eftir stofnun á CNAME fæslu með að senda póst á hjalp@dk.is

Öryggi
Þegar léni er bætt við mun dk+ fara í vottunar ferli fyrir slóðina og sannreyna að heimild liggi fyrir því.
Eftir að búið er að fara í gegnum vottun er sótt um skilríki fyrir viðkomandi slóð og síðan vottuð með því
þar af leiðandi mun slóin alltaf byrja á https: og vera SSL/TLS öryggi á henni
Skilríkið er síðan virkt í 90 daga og mun dk+ sjálfkrafa fara í gegnum vottun og umsókn á 60 daga fresti.

Réttindi
Til að virkja mínar síður verður þú að hafa stjórnanda réttindi í fyrirtækið í dk+
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Það getur tekið allt að 3 mín fyrir skiríkja ferli að klárast þar til síða verður full virk.
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