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คุณสมบัตพ
ิ ิเศษและข้ อดี ทีคณ
ุ จะได้ รับจากการเป็ น WebNIC Domain Reseller
1. ต้ นทุนทีตาํ กว่ า

เนืองจากผู้บริหารบริษัทฯ ได้ มีโอกาสเข้ าประชุมกับผู้บริหารของ WebNIC (Registrar ทีลงทะเบียนตรงกับ ICANN) โดยมี
เป้ าหมายเพือขยายตลาดในประเทศไทย ทําให้ บริษัทฯ ได้ ราคาจดทะเบียน/ต่ออายุโดเมนในราคาตํา อีกทั =งมีแผนพัฒนาระบบ
ให้ เหมาะสมกับคนไทยมากทีสดุ
คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนได้ ในราคาถูกทีสดุ
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกใดๆ ทั =งสิ =น พร้ อมกับการบริการ และการช่วยเหลือ สําหรับการจดทะเบียนโดเมนเนมทีดีเยียมจากเรา
ตลอด 24 ชัว โมง หรื อสามารถติดต่อกับ WebNIC ได้ โดยตรง
2. ระบบจัดการใช้ งานง่ าย และมีความเสถียรสูง

คุณสามารถจัดการได้ เองทั =งหมด ผ่านระบบ Partner Central เช่น จดโดเมน, เติมเงิน, แก้ ไขข้ อมูลโดเมน, ดูข้อมูลรายงาน
และเครื องมืออืนๆ อีกครบครัน
ทั =งนี =หากต้ องการทําระบบขึ =นเองสามารถทําได้ ผ่าน Full Access API แบบไม่ย่งุ ยาก เนืองจากระบบ API ได้ ถกู ออกแบบมาใน
ลักษณะแยกโมดูล ไม่รวมกันเป็ นก้ อนใหญ่ก้อนเดียว และมีตวั อย่าง code แบบสําเร็จสําหรับภาษา ASP, ASP.NET, PHP,
CGI และ JSP
หรือต้ องการแบบประหยัดเวลา สามารถใช้ แบบสําเร็จ (Private Label) ได่ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ เอง
3. ระบบถูกออกแบบมาให้ ใช้ งานง่ าย และเหมาะสําหรั บคนไทย

ลูกค้ าของคุณสามารถเข้ าระบบจัดการโดเมนผ่านระบบ Web Address Manager (http://wam.webnic.cc) (สามารถใช้
iframe เพราะระบบเป็ นกรอบค่อนข้ างเล็ก หรื อ Cloaking URL ได้ เช่น http://domain-manager.yourdomain.com) เพือ
แก้ ไขข้ อมูลผู้จดทะเบียน (whois), DNS, Email Forwarding และ URL Forwarding ได้ เอง ระบบถูกออกแบบมารวบรัดและ
เข้ าใช้ ง่าย ในอนาคตจะมีเวอร์ ชนั ภาษาไทยเพิมเข้ ามาอีกด้ วย
4. รองรั บโดเมนหลากหลายกว่ า

เพือให้ ชือโดเมนจําง่าย และตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้ รวมกว่า 30 นามสกุล เช่น
.cc .cn .tw .hk .eu .my .mobi .vn .tv .sg .ph .cd .travel .jp .in .kr .li .de .it .uk .asia
5. ระบบช่ วยเหลือ Live Support ตลอด 24 ชัวโมง

บริการพิเศษทีคณ
ุ สามารถสอบถามข้ อมูล ปรึกษา หรือให้ ทางเราช่วยแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ผ่านทาง MSN Messenger ในขณะที
คุณกําลังออนไลน์ได้ ทนั ที หรือหากคุณไม่สะดวกทีจะใช้ MSN คุณสามารถติดต่อเรา ผ่านทางทางเบอร์ โทรศัพท์สายด่วน ที
พร้ อมจะช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชัว โมง
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จํานวนเงินสะสม (init/total receipts)
ยอดเริมต้ นขั =นตําสําหรับเปิ ด account
ส่วนลดตามการเติมเงิน (top-up)
ต้ นทุนตําสุด (base cost)
ค่าธรรมเนียมเมือชําระผ่านบัตรเครดิต
(สมมติ top-up $500)
ต้ นทุนรวมตําสุด (net cost)
บริการเสริมทีจะได้ รับ (Value Added)
DNS Management
(แก้ ไข A, MX, CNAME record)
Domain Forwarding
Mail Forwarding
โดเมนเนมย่อย (Sub-Domains)
การคืนเงินเมือลบโดเมนเนม
ระบบจัดการโดเมนเนม
ระบบภาษา
พัฒนาระบบเอง (Full Access API)

ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ (Advantages)
ค่าธรรมเนียมเมือชําระผ่านบัตรเครดิต
top-up ขั =นตํา
ช่วงเวลาติดต่อ Registrar
การรองรับโดเมนโซนเอเซีย
(.kr .jp .sg .hk .tw .cn เป็ นต้ น)

Domain Reseller Registration / Renewal
ตารางเปรี ยบเทียบราคาจดทะเบียนโดเมนเนม
.com .net
Directi (ResellerClub)
WebNIC
$199
$499
$1499 $2999 $0 (ไม่ต้องสะสมยอด)
ประมาณ $210 ($199+charges)
$100
$199
$499
$1499 $2999 $50
$9.99
$9.39
$8.89
$8.39
$8.09
3.96%* 3.96% 3.96% 3.96% 2.60%
$10.39

$9.76

$9.24

$8.72

$8.30

ฟรี

$0.35

-

$0.15

ฟรี

ฟรี
$0.35
$0.15
ฟรี
$0.35
$0.15
ภายใน 2 วัน, ค่าธรรมเนียม $1
ยุ่งยาก ซับซ้ อน ไม่เหมาะกับคนไทย
อังกฤษและโซนยุโรป
ยุ่งยาก ระบบถูกออกแบบมาเป็ นก้ อน ไม่มี
ตัวอย่างแบบสําเร็จ

ฟรี
ฟรี 5 อีเมล์
ฟรี 3 โดเมนย่อย
ภายใน 3 วัน, ค่าธรรมเนียม $0.5
ใช้ งานง่ายเหมาะสําหรับคนไทย
อังกฤษ, จีน (ภาษาไทย เร็วๆ นี =)
ง่าย ระบบถูกออกแบบมาในลักษณะแยก
โมดูล มีตวั อย่างแบบสําเร็จ ได้ แก่ ASP,
ASP.NET, PHP, Perl และ JSP

3.9% + $0.30
$200 (ประมาณ 6,600 บาท)
USA zone, GMT +0 time
-

2.6% เมือ top-up $500, 2.9% ตํากว่า
$50 (ประมาณ 1,650 บาท)
Asia zone, GMT +8 time
รองรับ

* 2.2% ถ้ า fax ข้ อมูลบัตร Credit เพือให้ ทาง Directi ตัดบัตรผ่านเครื อง Offline

หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}เปลียนแปลงข้ อมูลข้ างต้ นโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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จํานวนเงินสะสม (init/total receipts)
ยอดเริมต้ นขั =นตําสําหรับเปิ ด account
ส่วนลดตามการเติมเงิน (top-up)
ต้ นทุนตําสุด (base cost)
ค่าธรรมเนียมเมือชําระผ่านบัตรเครดิต
(สมมติ top-up $500)
ต้ นทุนรวมตําสุด (net cost)
บริการเสริมทีจะได้ รับ (Value Added)
DNS Management
(แก้ ไข A, MX, CNAME record)
Domain Forwarding
Mail Forwarding
โดเมนเนมย่อย (Sub-Domains)
การคืนเงินเมือลบโดเมนเนม
ระบบจัดการโดเมนเนม
ระบบภาษา
พัฒนาระบบเอง (Full Access API)

ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ (Advantages)
ค่าธรรมเนียมเมือชําระผ่านบัตรเครดิต
top-up ขั =นตํา
ช่วงเวลาติดต่อ Registrar
การรองรับโดเมนโซนเอเซีย
(.kr .jp .sg .hk .tw .cn เป็ นต้ น)

Domain Reseller Registration / Renewal
ตารางเปรี ยบเทียบราคาจดทะเบียนโดเมนเนม
.com .net
OnlineNIC
WebNIC
$0 (ไม่ต้องสะสมยอด)
$0 (ไม่ต้องสะสมยอด)
$79.99
$100
$79.99 $187.25 $349.50 $669.00 $50
$9.39
$8.89
$8.39
$8.09
$8.09
2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 2.60%
$9.67

$9.15

$8.63

$8.32

$8.30

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี 1 อีเมล์ (catch-all)
ไม่ระบุ
ใช้ งานง่ายเหมาะสําหรับคนไทย
อังกฤษ
ไม่ย่งุ ยากมากนัก ใช้ การส่งค่า XML ผ่าน
TCP/IP

ฟรี
ฟรี 5 อีเมล์
ฟรี 3 โดเมนย่อย
ภายใน 3 วัน, ค่าธรรมเนียม $0.5
ใช้ งานง่ายเหมาะสําหรับคนไทย
อังกฤษ, จีน (ภาษาไทย เร็วๆ นี =)
ง่าย ระบบถูกออกแบบมาในลักษณะแยก
โมดูล มีตวั อย่างแบบสําเร็จ ได้ แก่ ASP,
ASP.NET, PHP, Perl และ JSP

2.9%
$25 (ประมาณ 825 บาท)
Asia zone, GMT +8 time
รองรับบางโดเมน ได้ แก่ .tw .vn

2.6% เมือ top-up $500, 2.9% ตํากว่า
$50 (ประมาณ 1,650 บาท)
Asia zone, GMT +8 time
รองรับ

หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}เปลียนแปลงข้ อมูลข้ างต้ นโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า, ข้ อมูล OnlineNIC อาจผิดเพี =ยน เนืองจากทาง
บริ ษัทฯ ไม่มี Reseller Account ของ OnlineNIC เพือทําการทดสอบระบบ
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นโนบายความปลอดภัยของข้ อมูล
ทางบริ ษัทฯ มีจดุ ประสงค์เพียงเพือ เน้ นหาจํานวน Reseller Account ในไทยให้ ได้ มากทีสดุ เพือบรรลุเป้าหมายทีทาง WebNIC ได้ วางไว้ คือเป็ นผู้
ให้ บริ การด้ านโดเมนเนมอันดับ 1 ในโซนเอเซีย และคงไว้ ซงึ เรตในการจดทะเบียนโดเมนเนมทีถกู ทีสดุ มิได้ ต้องการตรวจสอบประวัติการทํารายการ
ของท่านแต่อย่างใด
ทางบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า จะไม่สอบถามข้ อมูลการทํารายการ ของท่าน รวมถึงรายชือโดเมน จาก WebNIC อย่างแน่นอน และหวังเป็ นอย่างยิงว่า

ท่านจะได้ รับความพึงพอใจสูงสุดกับสิทธิประโยชน์นี =
แอคเคาน์ ทดลอง (Demo Account)
ให้ เข้ าหน้ าเว็บไซต์หลักของ WebNIC (http://www.webnic.cc) จากนันให้
= login โดยใช้ username: webcc-webnictest / password: testactest
ทังนี
= = เป็ นเพียงระบบทดสอบเท่านัน= การใช้ งานจริ งๆ การจดโดเมนจะเป็ นลักษณะ real-time คือจดแล้ วสามารถใช้ ได้ ทนั ที

ขันR ตอนการสมัคร และการได้ รับสิทธิTประโยชน์
1. สมัคร Partner Account ทีเว็บไซต์ WebNIC โดยตรงที
http://webnic.cc/ppp_signup.html
2. เมือกรอกเสร็จแล้ วด้ านล่างให้ เลือกวิธีการชําระเงิน top-up ครัง= แรก และกด Next
3. กรอกข้ อมูลการชําระเงินและจํานวนทีต้องการ top-up (สามารถเลือกเป็ น $100 ได้ ) แล้ วกด To Step 3
4. แจ้ ง ชือบริษทั , ชือผู้ติดต่อ และอีเมล์ติดต่อ ทีได้ สมัครไว้ กบั ทาง WebNIC มาที support@ibiznetwork.com เพือทางบริ ษัทฯ
จะดําเนินการติดต่อกับทาง WebNIC เพือปรับเป็ น rate พิเศษให้
5. จากนั =นจะได้ รับเอกสารจาก WebNIC (ไฟล์ PPAgreement) ให้ เซ็น แล้ ว scan หรื อ fax กลับไป
6. รอ WebNIC ตรวจสอบเอกสาร, เปิ ด account (วันทําการ) ถ้ าเรี ยบร้ อยจะมีเมล์แจ้ งกลับไป
คําถามทีพบบ่ อย
1. ถ้ าเป็ น Partner กับ WebNIC อยู่แล้ ว สามารถได้ รับ rate พิเศษนี =หรือไม่
ตามกฏจะไม่ได้ ครับ แต่มีวิธีโดยการสมัครข้ อมูลใหม่ครับ จากนัน= ทิ =งไว้ สกั ระยะ ค่อยแจ้ ง WebNIC ขอย้ ายโดเมนไป account ใหม่ครับ
(เวลาแจ้ งให้ บอกว่าจะให้ อีกบริ ษัทดูแลแทนครับ อย่าบอกว่าเราย้ าย account นะ)
2. รองรับ Billing Software ตัวไหนบ้ าง
WHMCS, ModernBill, HSPcomplete,
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ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิมเติม
บริษทั ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จํากัด
189/109 ซอยกรุงเทพกรี ฑา 7 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2184-6937 (เวลาทําการ), 081-752-8725 (24 ชม.)
Email/MSN: support@ibiznetwork.com (24 ชม.)
เว็บไซต์ http://www.ibiznetwork.com, http://www.ibiz.co.th
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