Rewolucyjne zmiany w NASK
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CENTR, wspópracuje z ICANN i ccNSO.
Jako jeden z nielicznych Rejestrów zaoferowa usug rezerwacji dla
domen, usug Opcji (prawo pierwokupu), moliwo odnowienia domen na
okres abonamentowy krótszy ni rok (min 30 dni maksymalnie 364). S to
tylko niektóre przykady rónice domeny polskie od wikszoci rozszerze.
W ostatnim czasie NASK zakomunikowa, e od 8.01.2019 r. wycofuje
usug rezerwacji dla domen polskich.

Rezerwacja domeny (Reserved) uatwia rejestracj. Abonent moe zgosi
do rezerwacji dowoln ilo domen, nastpnie bezpiecznie wybra i
zarejestrowa nazwy, które go interesuj.
Okres rezerwacji domeny trwa 14 dni, nastpnie przechodzi ona do stanu
wygasania z rezerwacji.
Okres wygasania z rezerwacji (Book Blocked) jest stanem w którym
domena nie moe by ponownie zarezerwowana, jest jednak ogólnie
dostpna do rejestracji.
W przekroju historycznym proces wygasania z rezerwacji (Book
Blocked) trwa pocztkowo 5 dni, nastpnie zosta wyduony przez NASK do
90 dni, tym samym okres wygasajcej rezerwacji sta si znacznie duszy
od 14 dniowego okresu samej rezerwacji.
Po 6 listopada 2019 roku okres wygasania z rezerwacji zosta skrócony
do 30 dni.
NASK planuje zrezygnowa cakowicie z rezerwacji oraz z wizanego z
tym stanem okresu wygasania z rezerwacji po 8 stycznia 2020 roku.
Przypuszczalnie na decyzj NASK o zaprzestaniu wiadczenia usug w
zakresie rezerwacji domen polskich mia skomplikowany proces
utrzymania domen polskich oraz wykorzystywanie moliwoci rezerwacji
domeny do przechwycenia i handlu domenami, gdzie bardzo czsto
strona poszkodowan by Abonent, który utraci domen.
Ostatnim dniem zgoszenia rezerwacji bdzie 8 stycznia, rezerwacje
zgoszone przed t dat przeprocesuj si standardowo przez 14 dni,
nastpnie koniec okresu rezerwacji nastpi ostatecznie 22 stycznia.
W przypadku wygasajcej rezerwacji ostatnie domeny powinny by w tym
stanie do 7 lutego 2020 roku.
Usuga rezerwacji jednak nie zostanie cakowicie wycofana przez NASK.
Zostanie zachowana w procesie realizacji Opcji (prawo pierwokupu).
Realizacja Opcji obecnie powoduje automatyczn rezerwacj domeny dla
Abonenta, który zgosi opcj. Domeny po realizacji Opcji równie po 8
stycznia bd przechodzi do 14 dniowego stanu rezerwacji.

Poniej zamieszczamy ogólny schemat ycia domen publikowany przez
NASK, który bdzie obowizywa po 8 stycznia 2020 roku.

