
ДИГИТАЛНИ СВЕТ

„Гугл" дајепримат
националном домену

Интернет адресе
са екстензијама .гз
имају веће шансе за
боље позиционирање
у резултатима локалне
претраге и безбедније
су и за власнике
и за посетиоце

За појединце и фирме који
се обраћају интернет кори-
сницима у Србији, нацио-
нални .Г5 домен је најбољи
избор за адресу интернет

сајта и е-поште, а исте предности
има и ћирилични хрб домен. Једна
од њих је боље позиционирање у пре-
трагама, јер је то прво „парче" кода
које „Гуглов" алгоритам види у сво-
јим претрагама. Интернет претраге
су добрим делом базиране на геоло-
цирању, тако да, ако је интернет сајт
на локалном домену и локалном је-
зику, имаће веће шансе за боље по-
зиционирање у резултатима локалне
претраге јер најпопуларнији претра-
живач „Гугл"улокалним претрагама
фаворизује сајтове на локалним до-
менима. И сам „Гугл" тврди да чак 97
одсто клијената тражи локална пред-

узећа на интернету.
Између националног и генеричког

домена (.сот, .ог& .пе!..) нема функ-
ционалне разлике, али многи зани-
мљиви појмови у оквиру ових дру-
гих већ су одавно заузети. У оквиру
.Г5 домена, још увек је слободан ве-
лики број потенцијално занимљивих
појмова - на сваки регистровани на-
зив .Г5 домена долази скоро 1.400 ре-
гистрованих назива .сот домена, на-
води Регистар националног интернет
домена Србије (РНИДС). Расположи-
вост жељених назива може да се про-
верити на адреси (1отеп.г5/тећо15.

Интернет домен је основа интернет
идентитета, јер назив домена одређу-
је веб-адресу сајта и адресу е-поште.

„Ако имате фирму која послује
само на локалном тржишту - реги-
струјте национални домен. У већи-
ни случајева биће довољан. Ако има-
те фирму која послује у више земаља
- региструјте националне домене за
сваку од држава, уз хот домен као
'општу' интернет адресу. Ако имате
брендове и више производа или услу-
га - региструјте све домене које мо-
жете да приуштите, а који у називу са-
држе битне појмове", саветује Лазар
Бошковић, консултант за маркетинг
и интернет.

Националне интернет домене не

могу да региструју неидентификова-
не фирме или појединци, што пружа
већи степен поузданости и безбедно-
сти и за посетиоце и за власнике сај-
това. Предности за посетиоце сајто-
ва на .Г5 доменима су мањи ризик од
злоупотребе домена за лажно пред-
стављање и друге облике сајбер-кри-
минала (спамовање, фишинг...), као
и знатно мања могућност превара
при онлајн куповини и другим тран-
сакцијама на интернету. Предности
за кориснике .Г5 домена се огледају
у могућности чак три нивоа заштите
назива домена, што спречава сајбер-
криминалце да преузму контролу над
доменом.

Национални интернет домен је и
одредница присуства на одређеном
тржишту. Сви највећи светски брен-
дови у Србији су већ присутни на на-
шем .Г5 домену, и на својим локалним
сајтовима обраћају се локалним по-
трошачима на локалном језику и пи-
сму, са локалном понудом и ценама у
локалној валути. И домаћи привред-
ници за своје сајтове у великом броју
региструју баш .Г5 домен, желећи да
се и из њихове веб-адресе види ода-
клејефирма.

Ј.Ј.К.
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ЕрЛокација

доменуилокалном тШШШШВ^језику, имаће веће ' НИИННИН

Р\ Доступност
*~ ШЧ -%кит Многи занимљиви појмови у оквиру генеричких
јцЈР" интернетдомена(.сот, .огд, .пе*...)
иб ''ШШшшШ већсуодавнозаузети.
т "~, ;^^^< На сваки регистровани назив .Г5 домена долази

Х^ЈЈ^ скоро 1.400 регистрованих назива хот домена!

ЈРИдентитет
Т ННИНН ам0 на сопственом интернет домену можеш да

фадиш трајни пословни или лични интернет идентитет,
Шшј-. 1т ~\\ јер назив домена одређује веб-адресу твог сајта и адресу
&Ц9и твоје е-поште.

_Н Регистровањем свих потребних назива .г5 домена штитиш
ИК АН називсвојефирмеисвојихбрендова, производа или услуга,
Ш1 ИН а тиме и свој идентитет у српском интернет простору.

И Безбедност
т^ жг, ПРЕДДОСШ ." " ;Жј:прцднОсти ;

. , ЗАПОСЕТИОЦЕ.К5САЈТОВА- ,^;ЗА-Р|РИСТРАНТЕ.Р5ДОМЕНА
.,-1 '.*- Мањи ризик од здоупотребе :-.» уМогућлостт^инивоазаштите

домена за лажно представл>ање назива .гз домена, што спречава
и друге облике сајбер-криминала сајбер-криминалце да преузму
(спамовање, фишинг...) контролу над доменом

ррПрепознатљивост
■^^^ Национални интернет домен је одредница

присуства на одређеном тржишту. Сви највећи
светски брендови у Србији су већ присутни на
нашем .гз домену и на својим локалним сајтовима:
°браћаЈУ локалним потрошачима на локалном
језику и писму, са ценама у локалној валути.

Извор:РНИДС
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