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Como associo um website com CDN?
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Associar um website a CDN DonWeb e muito simples! Os passos serÃ£o diferentes dependendo se o site
que voce quiser associar encontra-se hospedado na DonWeb ou em outro hoster. A seguir te explicamos
como fazer em cada caso.

Se o site estiver hospedado na DonWeb
1
Acesse na sua Area de Cliente a partir do enderecoÂ http://donweb.com/ingresar. Na secÃ£o “Meus
servicos” clique sobre “CDN”.

2
Na nova pagina voce vera o seu CDN pronto para ser configurado. Clique sobre o botÃ£o “Associar
website”.

3
Acesse o dominio do seu website na caixa em branco e pressione o botÃ£o “Continuar”.

4
Pronto! Uma mensagem de confirmacÃ£o te indicara que o seu website ja foi associado.

Se o site esta hospedado em outro hoster
1
Acesse na sua Area de Cliente a partir do enderecoÂ http://donweb.com/ingresar. Na secÃ£o “Meus
servicos” clique sobre “CDN”.

2
Na nova pagina voce vera o seu CDN pronto para ser configurado. Clique sobre o botÃ£oEn la nueva
pagina veras tu CDN listo para ser configurado. “Associar website”.

3
Acesse o dominio do seu website na caixa em branco e pressione o botÃ£o “Continuar”.

4
Na tela voce vera os detalhes da Zona DNS atual do seu dominio.
Depois de conferir que os detalhes sÃ£o corretos, pressione o botÃ£o “Os registros sÃ£o corretos.
Continuar”.

Se precisar corregir algum dado, voce pode faze-lo a partir do icone com forma de lapis
(Editar). Tambem pode adicionar um registro extra a partir do botÃ£o “+Adicionar registro”.

5
Numa nova tela voce vera os novos pares de DNS que devera asignar ao seu dominio para finalizar a
asociacÃ£o.

6
Uma vez que voce tenha feito a mudanca do DNS na entidade onde voce o resgistrou, clique no
botÃ£o “Ja modifiquei os DNS. Finalizar”. E pronto! O website ja foi associado com sucesso.

Agora, aguarde a dispersÃ£o
Uma vez que voce altera os DNS do seu dominio na entidade registrante, devera aguardar de
24 a 48 horas ate que finalize a dispersÃ£o.

