
Pokaż swoją najlepszą stronę

website LEADer

Konfiguracja Panelu Domeny
Aby rozpocząć użytkowanie strony Website LEADer wystarczy, że w panelu do zarządzania domeną wprowadzone 
zostaną zmiany w ustawieniach DNS. Zmian możesz dokonać dzięki naszej czytelnej instrukcji lub możemy zlecić 
prace naszym specjalistom. Jesteśmy elastyczni w kwestii ustaleń i podziału pracy w tym zakresie.

Czy mogę jednorazowo wykupić stronę Website LEADer, rezygnując z jej utrzymywania, serwisowania i rozwijania?
Website LEADer to strona internetowa świadczona w modelu usług chmurowych. Tego typu technologia zapewnia 
korzyści, niedostępne dla innych modeli, przy czym  jedną z cech rozwiązania jest to, że – z przyczyn technicznych – nie jest 
możliwe by przenieść, nawet odpłatnie, stronę poza środowisko, w którym działa. 

Migracja z obecnej witryny na stronę Website LEADer jest wygodna, 
szybka, prosta i bezpieczna

Decydując się na Website LEADer nie trzeba zmieniać dostawców obecnych usług hostingu, poczty e-mail, 
czy domeny Twojej strony www.
Dodatkowo forma współpracy jaką oferujemy: SaaS czyli Software as a service, (z ang. oprogramowanie jako usługa) 
zapewni, że migracja z obecnej witryny na nową stronę będzie wygodna, szybka, prosta i bezpieczna.

Jak wprowadzić na swoją stronę technologię Website LEADer?

Kluczową rolę w usłudze odgrywa Twoja domena, ponieważ to w jej ustawieniach wskazana jest informacja, jaka strona 
ma się wyświetlić  użytkownikowi po wejściu na adres www. Zachowujesz niezmiennie swoją domenę, a więc i dotychczasową 
kontrolę nad nią. Sam decydujesz, którą stronę użytkownik zobaczy po wejściu na adres www.

Twoja domena w przypadku strony internetowej działa jak „przełącznik” – kieruje ruch na wskazaną w ustawieniach
witrynę. Jeżeli masz już działającą stronę, to przepięcie się na Website LEADer nie zmienia plików dotychczasowego serwisu. 
Utrzymując wcześniejszą witrynę, w dowolnym momencie będziesz mógł zmienić ustawienia, czyli przestawić ponownie 
„przełącznik” tak, aby pod Twoją domeną wyświetlała się Twoja poprzednia strona www. 
Wierzymy jednak, że po doświadczeniach z Website LEADer, nie będziesz chciał dokonywać takich zmian. 

Jeżeli chciałbym zmienić stronę na inną, co się stanie z wypracowaną w ramach współpracy zawartością?
Przede wszystkim pamiętaj, że edytor strony Website LEADer czy Serwis Premium to narzędzia, dzięki którym możesz dokonać
zaawansowanych albo całkowitych zmian na stronie. Nie musisz szukać innego dostawcy, by zmienić stronę.
Jeżeli jednak zaszłaby taka potrzeba, oczywiście możesz przenieść takie elementy witryny jak treści, grafiki, struktura, etc.
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