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TUTORIAL DE CONTRACTACIÓ DEL DOMINI I HOSTING
Per poder tenir la teva web publicada has te tenir un domini propi i un servidor. Recomano
WebEmpresa perquè fa temps que treballo amb ells i funcionen molt bé.
El teu domini:
Primer hem de triar un domini. Per ejemple: www. domini.ext. “domini” pot ser el teu nom, el de la
teva empresa, etc... i “.ext” pots triar entre diferents opcions: .com, .cat, .es, .org, etc...
Entra a https://www.webempresa.com/wordpress/hosting-wordpress.html i selecciona el Plan M
(Contratar). Si més endavant et fa falta més capacitat es pot ampliar sense cost addicional.
Ara és el moment de triar el teu domini i comprovar que està disponible, opcio 1. Si ja en tens un i
el vols traslladar tria l'opició 2

Comprova que està disponible. Si no ho està hauràs de provar sort amb un altre, i si ho està ja pots
donar a “Continuar”
A la pantalla següent et sortirà la teva comanda. Comprova que sigui correcta i fes clic a “Confirmar
pedido”
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Formulari de les dades personals:
Ompla amb les teves dades el formulari.
A “Email” posa el teu actual, no el que faràs servir quan tinguis el domini. Més tard ja el canviarem
i és necessari.
A “Contrasenya” has de triar una que m'hauràs de donar a mi més tard per acabar de configurar-ho
tot, per tant, pensa una nova que no facis servir per res més i que puguis recordar.
Un cop haguis omplert tot el formulari, clica a la casella de “He leído la política de...” i dona-li a
“Finalizar Pedido”

Pagament:
Comprova que estigui tot correcte i tria l'opció que vulguis per fer el pagament.
Un cop fet el pagament t'enviaran un correu de confirmació a la teva adreça electrònica amb unes
dades, que m'hauràs de reenviar a mi.
Amb tot això fet ja podem començar a migrar o crear la teva nova pàgina web.

