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DNS-BEJEGYZÉS IGÉNYLŐLAP
Az igényelt DNS-bejegyzés típusa:

Új névbejegyzés

Új alias-bejegyzés

Új névbejegyzés esetén ez a rész kitöltendő:

Új alias-bejegyzés esetén ez a rész kitöltendő:

Igényelt DNS (gépnév):

Igényelt alias:
.elte.hu

IP-cím: (Ezt a tanszék/szervezeti egység rendszergazdája, illetve

Létező DNS (gépnév):

hálózati felelőse biztosítja.)

IP-cím: (Ezt a tanszék/szervezeti egység rendszergazdája, illetve
Az igényelt DNS csak az angol ABC karaktereit, számot, kötőjelet
tartalmazhat, angol ABC-beli karakterrel kell kezdődnie, pont viszont nem
lehet benne. Legalább 4 karakter hosszúnak kell lennie.

hálózati felelőse biztosítja.)

MX-record bejegyzését kérem:

Központi levelezéshez

(opcionális)

Egyéni:

Az igénylő adatai:
Név:
Caesar-azonosító:
Telefonos elérhetőség:
Szervezeti egység/tanszék:
Az igénylés sürgős, indoklás:
(Sürgős esetben az indoklás kötelező!)

Tudnivalók: Az ügy menetéről minden információt a caesaros e-mail címére fogunk küldeni. Az igénylőlap hiánytalan leadása után az
igényelt bejegyzést 2 munkanapon belül elkészítjük. A hiánytalan leadáshoz hozzátartozik, hogy a hivatkozott felhasználó rendelkezik Caesarazonosítóval. A szolgáltatás használatakor be kell tartani az ELTE Informatikai szabályzatát. A szabályzat az alábbi címen található meg:
http://iig.elte.hu/dokumentumok/szabalyzatok; továbbá a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Felhasználói Szabályzatát
(http://www.niif.hu/niif_intezet/aup) és a vonatkozó törvényeket.

A szolgáltatás felhasználási rendjét ismerem, magamra nézve kötelezőnek tartom.
Kelt:

Aláírás:

FIGYELEM! Minden mező kitöltése kötelező! Kérjük, hogy az igénylőlapot töltse ki, nyomtassa ki, írja alá, majd azt az Operátori Szolgálatnak küldje el caesaros
fiókjából vagy faxon vagy adja le személyesen!
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