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Como configuro meu dominio da DonWeb no Blogger?
Tags: Blogger, dominios, error 32

Se voce e usuario do Blogger, pode utilizar seu dominio registrado na DonWeb para associa-lo no seu blog.

1
Acesse a sua Central do Cliente a partir deste endereco http://donweb.com/ingresar.

2
Acesse na sua lista de dominios. Na guia principal “Meus Servicos”, clique sobre “Meus dominios”.

Voce podera associar no Blogger seus dominios com extensÃµes .com, .net, .org, .info, .biz,
.co, .us, .cc, .ws y .mx.

3
Coloque na listagem o dominio que vai ser associado ao Blogger e clique no triangulo azul para abrir o
menu de opcÃµes.
Agora, clique sobre “Zona de DNS”. Na tela nova, clique no botÃ£o “Conta Blogger”.

4
Agora, va a secÃ£o de ConfiguracÃ£o do seu Blog de Blogger. Adicione o seu dominio e voce vai
receber um “Erro 32”. Agora vamos dar uma solucÃ£o. Vamos configurar o dominio usando as
ferramentas para webmasters do Google.
Clique no link “aqui” para obter um registro TXT que verifique que voce e o titular do dominio.

5
Na nova pagina, selecione “Outros” da lista deslizante na esquina superior a esquerda e voce vai ver
no ponto 1 seu registro TXT. Faca uma copia dele.

6
Agora, voltamos ao painel de dominios da DonWeb. Clique no botÃ£o “Ir a configuracÃ£o
avancada”.
Na nova pagina, clique no botÃ£o “Adicionar registro DNS”.
Voce vai ver um formulario na tela. Preencha o formulario como indicamos a seguir:
Nome: sera o seu nome de dominio (sem o “www”).
Tipo: escolha da lista deslizanteÂ TXT.
Conteudo: cole aqui o seu codigo TXT do ponto anterior
TTL: 14400
Prioridade: 0
Finalmente, clique no botÃ£o”Salvar”.

7
Agora, acesse a pagina do Blogger onde voce recebeu seu codigo TXT e clique no botÃ£o “Conferir”.

8
Volte a configuracÃ£o do seu blog no Blogger, insira novamente seu dominio e salve as alteracÃµes.
Pronto! Seu dominio ja esta configurado no Blogger.

