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Verschillen
Versie 1.7  1.8
Paragraaf 2.1 is aangepast in verband met de introductie van 2-factor authenticatie. In de nieuwe paragraaf 2.2
wordt de procedure bij Wachtwoord vergeten beschreven.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
Deze handleiding is gemaakt om registrars van dotAmsterdam BV, de registry, te informeren over het gebruik
van de webformulieren van het domeinregistratiesysteem DRS.
Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op domeinnamen onder het .amsterdam-domein. Overal waar het
woord ‘domeinnaam’ wordt gebruikt, dient dit te worden gelezen als ‘.amsterdam-domeinnaam’, tenzij anders
vermeld. In deze handleiding zult u regelmatig het woord ‘aanvragen’ tegenkomen. In de meeste gevallen wordt
met dit woord meer bedoeld dan alleen het aanvragen van een nieuwe domeinnaam. Daar waar in deze
handleiding de notatie <label>.amsterdam voorkomt, dient u de werkelijke domeinnaam in te vullen.
Er worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd in DRS. Hierdoor kunnen afbeeldingen en beschrijvingen in
deze handleiding afwijken van de actuele stand van zaken.
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij de registratie van .amsterdam-domeinnamen in het
algemeen en bij het werken met DRS in het bijzonder. Aan de handleiding kunnen geen rechten worden
ontleend.
Met webformulieren kunnen registrars aanvragen doen met betrekking tot .amsterdam-domeinregistratie. De
webformulieren zijn HTML-formulieren die via JavaScript met DRS communiceren. Het wordt afgeraden tijdens
het gebruik van de webformulieren de ‘back’ en ‘forward’ knoppen van de browser te gebruiken.
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Hoofdstuk 2
Webformulieren
2.1 Toegang tot webformulieren
Je hebt toegang tot de DRS productieomgeving via drs.nic.amsterdam en na livegang van twee-factor
authenticatie ook via portal.nic.amsterdam. De directe toegang via drs.nic.amsterdam is alleen te gebruiken na
registratie van de authenticatie-app. Dit kan alleen via portal.nic.amsterdam.
Voor de loginprocedure gebruiken we 2-factor authenticatie
Na LOG IN krijg je, nadat je de applicatie hebt gekozen, een 2e authenticatiescherm. Op dit 2e scherm moet je een
verificatiecode invoeren die je via sms of een authenticatie-applicatie kunt opvragen.
Maak gebruik van een authenticatie-app
Ons advies is een authenticatie-app te gebruiken en deze te installeren op je smartphone. Hierdoor ben je voor
de authenticatie via sms niet afhankelijk van het mobiele telefoonnetwerk. Na de eerste aanmelding levert de
app voortaan de verificatiecodes. Authenticatie via sms hoeft dan alleen de eerste keer gebruikt te worden. Deze
manier van authenticeren blijft wel beschikbaar.
Log je voor het eerst in of na een reset van je wachtwoord?
Kies na SIGN IN voor (Re)register authentication key. Via sms krijg je de verificatiecode. Neem de code over en
scan de sleutel in met behulp van de QR-code. De volgende keer kun je gebruik maken van de code uit de app.
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Scherm APPLICATIONS
Kies de applicatie die je wilt gebruiken. (Re)register authentication key gebruik je als je voor het eerst inlogt of na
het resetten van je wachtwoord. Na een reset moet je een nieuwe sleutel aanvragen om de app weer te kunnen
gebruiken.
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Neem de code over uit je app of de code die je met sms ontvangt.

Heb je gekozen voor (Re)register authentication key? Neem de code over die je met sms ontvangt. Scan hierna
de sleutel met behulp van de QR-code. Met Back kom je op het scherm Applications. Vanaf nu kun je gebruik
maken van de code uit de app.
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2.2 Toegang na wachtwoord verlopen
Als je wachtwoord verlopen is krijg je na de Log-in onderstaand scherm Wachtwoord verlopen. Als je de
gevraagde wachtwoorden hebt ingevuld en op Opslaan hebt geklikt, heb je weer toegang tot de DRS
webformulieren.
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2.3 Menu
Het menu is onderdeel van het Dashboard. Vanuit het Menu kunt u processen in DRS benaderen.
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2.4 Dashboard
Het dashboard is het beginscherm en geeft een overzicht van de vijf meest recent bewerkte domeinnamen,
contactpersonen en nameservers.

Vanuit het dashboard kunt u:
•

direct naar een onderwerp navigeren (via het hoofdmenu aan de linkerkant van uw scherm);

•

bestaande domeinnamen, contactpersonen en nameservers bekijken en bewerken;

•

een compleet overzicht weergeven;

•

een nieuwe domeinnaam, contactpersoon en nameserver toevoegen;

•

direct uw wachtwoord en registrargegevens wijzigen.
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2.5 Domeinnamen
2.5.1 Nieuwe domeinnaam aanvragen
doel:
benodigdheden:
voorwaarde:
uitkomst:

aanvragen van een nieuwe domeinnaam voor een houder.
domeinnaam, handle, admin-c handle, tech-c handle, registratieperiode en
nameservers.
Optioneel: DNSSEC-gegevens en referentienummer.
domeinnaam heeft status vrij.
domeinnaam actief (bij twee of meer nameservers in de aanvraag).
domeinnaam inactief (bij minder dan twee nameservers in de aanvraag).
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Uitleg velden
Hieronder vindt u aanwijzingen bij het invullen van het formulier.
Gegevens domeinnaam

Hier vult u de Domeinnaam in die u wilt aanvragen. Let er op dat de domeinnaam
de status vrij heeft. U moet de domeinnaam invoeren inclusief de extensie
.amsterdam (bijvoorbeeld ‘testsidn.amsterdam’).

Registratieperiode

Hier kan de periode opgegeven worden waarvoor de domeinnaam geregistreerd
moet worden. De standaard minimale registratie-periode is 1 jaar. Een langere
registratieperiode tot maximaal 10 jaar is mogelijk.

Contactpersonen

U moet een Domeinnaamhouder (houder), een Administratief b (admin-c) en een
Technisch contactpersoon (tech-c) selecteren.
U kunt op een van de volgende manieren een nieuwe contactpersoon toevoegen
bij een nieuwe domeinnaam:
•

Klik op ‘nieuwe toevoegen’ om een nieuwe contactpersoon toe te voegen, of

•

Klik op ‘koppelen’ om een bestaande contactpersoon te koppelen, of

•

Vul een bestaande handle in (voorwaarde is wel dat de betreffende handle
onder uw beheer is).

U kunt meer dan één Technisch contactpersoon registreren.
Voor meer informatie over contactpersonen, zie “DRS-handleiding Algemeen”.
Nameservers

U kunt hier de nameservers koppelen aan de domeinnaam. Standaard zijn uw
default nameservers gekoppeld aan de domeinnaam.
Om het domein te laten resolven, zijn minimaal twee nameservers verplicht bij
registratie. Bij minder dan twee nameservers wordt de domeinnaam wel
geregistreerd, maar niet in de zonefile opgenomen. De status is dan inactief.

DNSSEC-gegevens

Optioneel kunt u de domeinnaam beveiligen met DNSSEC. Als u dit wilt doen, moet
u de Publieke sleutel van het door u gegenereerde KSK- of ZSK-sleutelpaar bekend
maken in DRS, samen met de Vlag en het Algoritme waarmee de sleutel is
aangemaakt.
De registry gebruikt deze gegevens voor het genereren en in de zonefile publiceren
van de zogenaamde Delegation Signer. Zo wordt de DNSSEC-beveiliging langs de
keten van nameservers opgebouwd. Om toekomstige wijzigingen van Publieke
sleutels mogelijk te maken (key-rollover), kunt u maximaal vier Publieke sleutels
bij de domeinnaam vastleggen.

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry zal dit referentienummer meesturen in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.
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2.5.2 Raadplegen gegevens domeinnaam
Door onder Domeinnaam te klikken op Overzicht, wordt het formulier ‘Overzicht domeinnamen’ getoond.

Hier heeft u de mogelijkheid om een domeinnaam te zoeken (met gebruikmaking van de wildcards * en %) en uw
zoekopdracht te filteren op de status van de domeinnaam. Met het filter kan uit de volgende statussen gekozen
worden: Alle, Limited, OK en pendingUpdate.
Klik op zoeken om een overzicht te krijgen van de domeinnamen horende bij de opgegeven zoekopdracht.
NOOT
Het is niet toegestaan het zoekveld te starten met alleen een wildcard of het zoekveld leeg te laten. Daarnaast is
het maximaal aantal getoonde resultaten gelimiteerd tot 500.
Er kan in die schermen, waar u met een wildcard kunt zoeken, alleen gezocht worden binnen de domeinen onder
het beheer van de betreffende registrar. In alle andere gevallen komt het volgende resultaat retour: ‘De
zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd’.
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Vanuit dit onderzicht kunt u vier acties uitvoeren:
1.

Een nieuwe domeinnaam toevoegen.

2.

Een domeinnaam bewerken.

3.

Een domeinnaam verwijderen.

4.

Een registratieperiode van een domeinnaam verlengen.

5.

Een domeinnaam bekijken.

Met behulp van dit formulier kunt u de gegevens van de domeinnaam bekijken. Ook kunt u de gegevens van de
domeinnaam bewerken en kunt u de domeinnaam verwijderen.

Een domeinnaam kan de volgende statussen hebben:
•

Inactive: Domeinnaam bevat te weinig gekoppelde nameservers.

•

OK: Normale status van de domeinnaam, geen lopende processen, geen limited status.

•

pendingCreate: Domeinnaam <create> is nog niet afgerond.

•

pendingDelete: Domeinnaam <delete> is nog niet afgerond.

•

pendingTransfer: Domeinnaam <transfer> is nog niet afgerond.

•

pendingRenew: Domein <renew> is nog niet afgerond.

•

pendingUpdate: Domeinnaam <update> is nog niet afgerond.

•

Limited: Op een domeinnaam zijn één of meerdere beperkingen ingeschreven.

•

serverHold: De RSP heeft een serverHold op de domeinnaam geplaatst, dit betekent dat de domeinnaam
niet in de zone file opgenomen mag worden.

•

serverDeleteProhibited: De RSP heeft een serverDeleteProhibited op de domeinnaam geplaatst, dit
betekent dat de domeinnaam door niemand verwijderd mag worden.
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•

serverTransferProhibited: De RSP heeft een serverTransferProhibited op de domeinnaam geplaatst, dit
betekent dat de domeinnaam door niemand verhuisd mag worden.

•

serverUpdateProhibited: De RSP heeft een serverUpdateProhibited op de domeinnaam geplaatst, dit
betekent dat de domeinnaam door niemand gewijzigd mag worden. Uitzondering hierop is het wijzigen van
een status van de domeinnaam.

•

serverRenewProhibited: De RSP heeft een serverRenewProhibited op de domeinnaam geplaatst, dit
betekent dat de domeinnaam niet vernieuwd mag worden door de registrar.

•

clientHold: De registrar heeft een clientHold op de domeinnaam geplaatst, dit betekent dat de domeinnaam
niet in de zonefile opgenomen mag worden.

•

clientDeleteProhibited: Identiek aan serverDeleteProhibited, met dien verstande dat de status door de
registrar gezet kan worden.

•

clientTransferProhibited: Identiek aan serverTransferProhibited, met dien verstande dat de status door de
registrar gezet kan worden.

•

clientUpdateProhibited: Identiek aan serverUpdateProhibited, met dien verstande dat de status door de
registrar gezet kan worden.

•

clientRenewProhibited: Identiek aan serverRenewProhibited, met dien verstande dat de status door de
registrar gezet kan worden

2.5.3 Bekijken gegevens domeinnaam met token
Formulier voor het raadplegen van niet door u beheerde domeinnamen. Door onder Domeinnaam te klikken op
Bekijken met token, verschijnt het formulier ‘Domeinnaam bekijken met token.
Wanneer u naast de domeinnaam ook over het bijbehorende token beschikt, kun u met dit formulier de
gegevens van de domeinnaam opvragen. Vervolgens is er de mogelijkheid om de domeinnaam naar u toe te
verhuizen.
Doel:
Benodigdheden:
Voorwaarde:
Uitkomst:

raadplegen gegevens domeinnaam als niet beherend registrar
domeinnaam, bijbehorend token
token en domeinnaam horen bij elkaar
gegevens domeinnaam worden getoond
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2.5.4 Wijzigen domeinnaam door registrar
Om de gegevens van een domeinnaam te wijzigen moet u de domeinnaam opzoeken onder Overzicht. Wanneer
u na het zoeken achter de domeinnaam op de steeksleutel (bewerken) klikt, verschijnt het formulier
‘Domeinnaam bewerken’.
Doel:
Benodigdheden:
Voorwaarde:
Uitkomst:

het wijzigen van één of meer van de volgende gegevens: houder, admin-c, tech-c,
nameserver, token en DNSSEC-gegevens en het zetten van clientstatussen.
domeinnaam, bekende contact handle en/of in DRS bekende nameserver en/of
DNSSEC-gegevens.
Optioneel: referentienummer.
toestemming van de houder (bij token-wijziging en indien een andere handle gekoppeld
wordt met de rol ‘houder’).
domeinnaam met gewijzigde gegevens.

DRS-handleiding webapplicatie (versie 1.8)

pagina 17

Webformulieren

Uitleg velden
Gegevens domeinnaam

Hier ziet u de domeinnaam waarvan u de gegevens wenst te wijzigen, het token
voor de verhuisprocedure en een mogelijkheid om het token te resetten.
Wanneer u een tokenreset wenst uit te voeren, zorg er dan voor dat u
toestemming heeft van de houder. Dit is namelijk een vereiste.
Bij Status(sen) zijn de actuele status(sen) zichtbaar en kunnen er clientstatussen
gezet worden op de domeinnaam door de registrar.

Contactpersonen

•

clientHold: heeft als resultaat dat de domeinnaam niet in de zonefile
opgenomen mag worden

•

clientDeleteProhibited: Heeft als resultaat dat de domeinnaam door niemand
verwijderd mag worden.

•

clientTransferProhibited: Heeft als resultaat dat de domeinnaam door
niemand verhuisd mag worden.

•

clientUpdateProhibited: Heeft als resultaat dat de domeinnaam door niemand
gewijzigd mag worden. Uitzondering hierop is het wijzigen van een status van
de domeinnaam.

•

clientRenewProhibited: Heeft als resultaat dat de domeinnaam niet
vernieuwd mag worden door de registrar.

U kunt hier contactpersonen ‘bekijken’, ‘bewerken’, een nieuwe contactpersoon
‘koppelen’ of een gekoppeld contactpersoon ‘ontkoppelen’ van de domeinnaam.
•

HOUDER: Verplicht, maximaal 1 contactpersoon, maximaal 1 handle.

•

ADMINC: Verplicht, maximaal 1 contactpersoon, maximaal 1 handle.

•

TECHC: Verplicht, minimaal 1 contactpersoon, maximaal 1 handle per
contactpersoon.

Door op de plus bij TECHC te klikken kunt u een extra technisch contactpersoon
opgeven.
Voor meer informatie over contactpersonen, zie “DRS-handleiding Algemeen”.
Nameservers

U kunt hier de nameservers ‘bekijken’, ‘bewerken’, een nieuwe nameserver
‘toevoegen’ of ‘koppelen’ of een gekoppelde nameserver ‘ontkoppelen’ van de
domeinnaam. Standaard zijn uw default nameservers gekoppeld.
Om het domein te laten resolven, zijn minimaal twee nameservers verplicht. Bij
minder dan twee nameservers wordt de domeinnaam niet meer in de zonefile
opgenomen, maar deze blijft wel vastgelegd in DRS en wordt weergegeven via de
Whois. De status is dan inactief.

DRS-handleiding webapplicatie (versie 1.8)

pagina 18

Webformulieren

DNSSEC-gegevens

Optioneel kunt u de domeinnaam beveiligen met DNSSEC. Als u dit wilt doen, moet
u de Publieke sleutel van het door u gegenereerde KSK- of ZSK-sleutelpaar bekend
maken in DRS, samen met de Vlag en het Algoritme waarmee de sleutel is
aangemaakt.
De registry gebruikt deze gegevens voor het genereren en in de zonefile publiceren
van de zogenaamde Delegation Signer. Zo wordt de DNSSEC-beveiliging langs de
keten van nameservers opgebouwd. Om toekomstige wijzigingen van Publieke
sleutels mogelijk te maken (key-rollover), kunt u maximaal vier Publieke sleutels
bij de domeinnaam vastleggen.
Om communicatie over de Publieke sleutels te vereenvoudigen, wordt uit elke
sleutel een kort kenmerk afgeleid, de zogenoemde Keytag. Deze Keytag is niet
uniek: bij twee verschillende sleutels zou dezelfde Keytag gegenereerd kunnen
worden.

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry zal dit referentienummer meesturen in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.

2.5.5 Verwijderen domeinnaam
Om een domeinnaam te verwijderen moet u de domeinnaam opzoeken onder Overzicht. Wanneer u na het
zoeken achter de domeinnaam op deze pagina op ‘Verwijderen’ klikt, verschijnt het formulier ‘Verwijderen
domeinnaam’. U kan ook eerst op ‘Bekijken’ of ‘Bewerken’ klikken en daarna onderaan op de knop ‘Verwijderen’.
Doel:
Benodigdheden:
Voorwaarde:
Uitkomst:

de domeinnaam is niet meer geregistreerd.
domeinnaam
toestemming van de houder
de domeinnaam gaat 40 dagen in quarantaine.
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Dit scherm vraagt om een bevestiging dat u daadwerkelijk de domeinnaam wilt verwijderen. Na het verwijderen
van de domeinnaam blijft de domeinnaam 40 dagen in quarantaine staan. Na deze 40 dagen wordt de
domeinnaam verwijderd uit DRS. Gedurende de quarantaineperiode staat de domeinnaam niet in de zonefile en
kunnen er geen wijzigingen op het domein plaatsvinden.
U kunt op verzoek van de houder de verwijdering ongedaan maken. Dit kan als de domeinnaam de status
pendingDelete heeft.

2.5.6 Verwijdering ongedaan maken
Wanneer de verwijdering onterecht was, kunt u, op verzoek van de houder, de verwijdering ongedaan maken.
Dit kan tijdens de quarantaineperiode gedaan worden als de domeinnaam de status pendingDelete heeft.
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Door te klikken op Verwijdering ongedaan maken in het hoofdmenu, verschijnt het formulier ‘Verwijdering
domeinnaam ongedaan maken’. U dient eerst de domeinnaam te zoeken waarvan u de verwijdering ongedaan
wilt maken. De Gegevens van de domeinnaam worden nu getoond. Als de domeinnaam de status pendingDelete
heeft, verschijnt het volgende formulier.
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Uitleg velden
Gegevens domeinnaam

Hier staat de Domeinnaam waarvan u de verwijdering ongedaan wilt maken.

Restore report

Hier vult u het Restore report in het volgende format in (de data tussen haakjes
zijn ter illustratie):
<preData>Pre-delete
registration</preData><postData>Post-restore
registration</postData><delTime>2003-0710T22:00:00.0Z</delTime><resTime>2003-0720T22:00:00.0Z</resTime><resReason>Registrant
error.</resReason><statement>The first statement goes
here</statement><statement>The second statement goes
here</statement><other>Supporting information goes
here.</other>
Meer informatie over de achtergrond en voorwaarden die ICANN stelt met
betrekking tot het restore report treft u hier aan:
http://www.ietf.org/rfc/rfc3915.txt

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry stuurt dit referentienummer mee in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.

2.5.7 Domeinnaam verhuizen
Hiermee kunt u op verzoek van de houder een domeinnaam naar u toe verhuizen. De bestaande expiratiedatum
wordt hiermee automatisch met 1 jaar verlengd. De limiet is 10 jaar. De verhuizing wordt altijd aangevraagd door
de registrar die de domeinnaam gaat beheren (de verkrijgende registrar).
Het is (nog) niet mogelijk een domeinnaam secure te verhuizen, dus met behoud van DNSSEC-bescherming.
Token
Om een domeinnaam te verhuizen heeft u een token nodig. Dit is een (voor iedere domeinnaam) unieke code,
die DRS genereert bij het invoeren van een domeinnaam.
Het token wijzigt en wordt opnieuw vastgelegd in de database in het geval van:
•

een verhuizing

•

het uit quarantaine halen door andere registrar

•

het wijzigen van de houder

•

een tokenreset

De latende registrar kan het token opvragen via Gegevens van domeinnaam raadplegen.
Veel registries kennen een zogenaamde 'trade': een verhuizing gevolgd door een wijziging domeinnaamhouder
gecombineerd in één stap. dotAmsterdam BV biedt dit niet aan. Als u een ‘trade’ wilt uitvoeren moet u een
verhuizing en een wijziging van de domeinnaam na elkaar uitvoeren.
De latende registrar heeft, nadat de verhuizing is aangevraagd door de verkrijgende registrar, 5 kalenderdagen
om de verhuizing te bevestigen of af te wijzen. Als de latende registrar de verhuizingaanvraag heeft bevestigd,
wordt de domeinnaam verhuisd. Als de latende registrar de verhuisaanvraag afwijst, komt deze te vervallen en
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blijft de domeinnaam onder beheer van de betreffende registrar. De aanvragende registrar kan de
verhuisaanvraag nog annuleren zolang de verhuisaanvraag nog in behandeling staat.
Zowel de latende als verkrijgende registrar kan via ‘Openstaande verhuisverzoeken’ uit het menu aan de
linkerkant de aangevraagde verhuizing annuleren, bevestigen of afwijzen.

Uitleg velden
Gegevens domeinnaam

Hier staat de Domeinnaam die u wilt verhuizen. Ook staat hier de Latende
registrar vermeld.
In het veld Token vult u het token in dat u van de houder of de latende registrar
hebt ontvangen.
Bij Verlengperiode kunt u de bestaande expiratiedatum verlengen. Standaard
wordt de bestaande expiratiedatum met 1 jaar verlengd bij een succesvolle
verhuizing. Als voorbeeld als een domeinnaam met een expiratiedatum 5 april
2014 wordt verhuist, wordt de nieuwe expiratiedatum 5 april 2015. Het is mogelijk
om de registratieperiode van de domeinnaam tot maximaal 10 jaar te verlengen.
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Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry zal dit referentienummer meesturen in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.

2.5.8 Escaleren verhuizing
Met dit proces kan een procedure worden gestart als de latende registrar de token niet kan of wenst te
verstrekken. Dit proces mag alleen worden gestart op verzoek van de registry. Alle aanvragen zonder expliciet
verzoek door de registry vooraf worden afgewezen.

2.5.9 Checken status verhuisverzoek
Door onder Verhuizen te klikken op Checken status verhuisverzoek wordt het formulier ‘Controleren status
verhuisverzoek’ getoond.
U dient eerst de domeinnaam op te zoeken waarvan u de status van het verhuisverzoek wilt controleren. De
domeinnaam moet de status pending hebben of de afgelopen maand hebben gehad en u dient de latende of
verkrijgende registrar te zijn bij deze (laatste) verhuizing.
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Uitleg velden
Gegevens domeinnaam

Bij Domeinnaam staat de domeinnaam waarvan u de status van het
verhuisverzoek wilt controleren.
Bij Status is de status van het verhuisverzoek weergegeven. Mogelijke statussen
zijn: serverApproved en pending.
Bij Acceptatiedatum staat de datum waarop het verhuisverzoek geaccepteerd
wordt/is en de verhuizing afgerond is.

2.5.10 Openstaande verhuisverzoeken
Door onder verhuizen te klikken op ‘Openstaande verhuisverzoeken’ is het mogelijk om alle openstaande
verhuisverzoeken op te vragen en te beoordelen. Dit kunnen verhuizingen naar u toe en van u af zijn.
Zolang de verhuizing van de domeinnaam nog niet afgehandeld is heeft u hier de mogelijkheid om:
•

De door uzelf ingediende verhuisaanvragen ongedaan te maken.

•

Beoordelen verhuisaanvragen van domeinnamen onder uw beheer gedaan door andere registrars. Met
daarbij de mogelijkheid om deze verhuisaanvragen goed te keuren of te weigeren.

2.5.11 Verlengen registratieperiode domeinnaam
Door onder Domeinnaam te klikken op Overzicht wordt het formulier ‘Overzicht domeinnaam’ getoond. U zoekt
hier de domeinnaam waarvan u registratieperiode wilt verlengen.
De Huidige expiratiedatum van de domeinnaam wordt getoond en u heeft nu de mogelijkheid om de
verlengperiode aan te passen. De maximale verlengperiode is 10 jaar.
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2.6 Contactpersonen
2.6.1 Nieuwe contactpersoon toevoegen
Webformulier voor het toevoegen van nieuwe contactpersonen. Contactpersonen kunnen in DRS gebruikt
worden als houder, admin-c en tech-c. Wanneer een contactpersoon meerdere van deze rollen vervult, kunt u
steeds dezelfde handle gebruiken. Een contact kan ook een bedrijf zijn. In beide gevallen moet u de rechtsvorm
invullen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een (eigen) referentienummer op te geven bij de aanvraag.
Controleer vooraf of de contactpersoon nog niet bestaat met formulier raadplegen contactpersoon.
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Uitleg velden
Gegevens
contactpersoon

Adresgegevens

Hier vult u de gegevens van de contactpersoon in. Toelichting velden:
Bij Naam vult u de naam van de contactpersoon of organisatie in. Dit veld heeft
identificatiewaarde.
Bij Afdeling kunt u de afdeling van de betreffende organisatie invullen. Dit is geen
verplicht veld en heeft geen identificatiewaarde.
Rechtsvorm: Is de contactpersoon een natuurlijk persoon, kies dan ‘Natuurlijk
persoon’. Kiest u anders voor ‘Rechtspersoon’ en selecteer een specifieke
rechtsvorm en vermeldt, indien van toepassing, het bijbehorende
registratienummer. Een overzicht van rechtsvormen vindt u in ‘DRS Handleiding
Algemeen’. Dit veld heeft identificatiewaarde.
Vul hier het bezoekadres van de contactpersoon in. Hier mag geen postadres
worden ingevuld. Standaard worden de adresgegevens van een contactpersoon
niet weergegeven in de Whois. Alleen als als rechtsvorm een rechtspersoon
gekozen is, kan de optie tonen adres in de Whois aangevinkt worden.
Het zoeken naar een adres functioneert alleen voor adressen binnen Nederland.
Verlaat u het ingevulde postcodeveld met de tab/enter-toets, dan verspringt de
cursor in het huisnummerveld. Als u ook het ingevulde huisnummerveld verlaat
met de tab/enter-toets, zoekt DRS de postcode op in de postcodetabel. Bij een
match wordt het bijbehorende adres in de adresvelden gezet.
Als DRS het adres niet kan vinden, wordt het huisnummerveld op het scherm
leeggemaakt en de cursor springt naar het eerste Adres-veld. U kunt het adres dan
handmatig invoeren.

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry stuurt dit referentienummer mee in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.
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2.6.2 Raadplegen contactpersoon
Door onder Contactpersoon te klikken op Overzicht, wordt het formulier ‘Overzicht contactpersonen’ getoond.

Hier heeft u de mogelijkheid om een contactpersoon te zoeken en uw zoekopdracht te filteren op de status van
de contactpersoon. Met het filter kan uit de volgende statussen gekozen worden: Alle, Limited, Linked, OK en
pendingUpdate. Ook kunt u zoeken met behulp van de handle.
Klik op zoeken om een overzicht te krijgen van de contactpersonen, horende bij de opgegeven zoekopdracht.
NOOT
Het is niet toegestaan het zoekveld te starten met alleen een wildcard, of het zoekveld leeg te laten. Daarnaast is
het maximaal aantal getoonde resultaten gelimiteerd tot 500. Er kan alleen gezocht worden binnen de
contactpersonen onder het beheer van de betreffende registrar. In alle andere gevallen komt het volgende
resultaat retour: ‘De zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd’.
Vanuit dit onderzicht kunt u vier acties uitvoeren:
1.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen.

2.

Een contactpersoon bewerken.

3.

Een contactpersoon verwijderen.

4.

Een contactpersoon bekijken.

Met behulp van dit formulier kunt u de gegevens van de contactpersoon bekijken. Ook kunt u de gegevens van
de contactpersoon bewerken en kunt u de contactpersoon verwijderen (indien de status niet linked is).
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Een contactpersoon kan de volgende statussen hebben:
•

Linked: Contactpersoon is gekoppeld aan een domeinnaam.

•

OK: Normale status van het contact, geen lopende processen, geen limited status.

•

pendingUpdate: Contact <update> is nog niet afgerond.

2.6.3 Wijzigen contactpersoon
Zoekt u moet de contactpersoon waarvan u de gegevens wilt wijzigen met behulp van het formulier gegevens
van contactpersoon raadplegen. Wanneer u achter de contactpersoon op ‘bewerken’ klikt, verschijnt het
formulier ‘Contactpersoon bewerken’.
U kunt alle gegevens van een contactpersoon of een rechtspersoon wijzigen, behalve de identificerende
gegevens indien de contact de rol van houder vervult aan een gelinkt domein (naam, rechtsvorm en
registratienummer).
NOOT
Voor het wijzigen van de naam van een houder kunt u paragraaf 2.4.4 ‘Wijzigen domeinnaam door registrar’
raadplegen. Als de naam van een houder gewijzigd moet worden, dan kan dit alleen gedaan worden door een
nieuwe handle aan te maken en deze te koppelen aan de domeinnaam.
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Uitleg velden
Gegevens
contactpersoon

Hier kunt u de gegevens van de contactpersoon wijzigen. De Handle is een unieke
code die gebruikt wordt om een contactpersoon te identificeren binnen DRS. Deze
code is niet te wijzigen. U kunt deze code gemakkelijk kopiëren door op ‘kopieer
naar klembord’ te klikken.
Bij Rechtsvorm vult u de juridische vorm van de onderneming in (natuurlijk
persoon, rechtspersoon of een keuze uit het uitklapmenu). Een overzicht van
rechtsvormen vindt u in “DRS Handleiding Algemeen”.
Bij Registratienummer vult u indien van toepassing het bijbehorende
registratienummer bij de rechtsvorm in.

Adresgegevens

Vul hier het bezoekadres van de contactpersoon in. Hier mag geen postadres
worden ingevuld. Standaard worden de adresgegevens van een contactpersoon
niet weergegeven in de Whois. Alleen als als rechtsvorm een rechtspersoon
gekozen is, kan de optie tonen adres in de Whois aangevinkt worden.
Het zoeken naar een adres op basis van postcode en huisnummer functioneert
alleen voor adressen binnen Nederland. Verlaat u het ingevulde postcodeveld met
de tab/enter-toets, dan verspringt de cursor in het huisnummerveld. Als u ook het
ingevulde huisnummerveld verlaat met de tab/enter-toets, zoekt DRS de postcode
op in de postcodetabel. Bij een match wordt het bijbehorende adres in de
adresvelden gezet.
Als DRS het adres niet kan vinden, wordt het huisnummerveld op het scherm leeg
gemaakt en de cursor springt naar het eerste Adres-veld. U kunt het adres dan
handmatig invoeren.

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry stuurt dit referentienummer mee in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.

2.6.4 Verwijderen contactpersoon
U kunt contactpersonen die u niet meer gebruikt verwijderen als deze niet meer gelinkt zijn. Ga naar formulier
Raadplegen contactpersoon. Wanneer u achter de contactpersoon op ‘Verwijderen’ klikt, verschijnt het formulier
‘Verwijderen contactpersoon’.
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Een contactpersoon kan alleen verwijderd worden als deze niet meer gekoppeld is aan een domeinnaam. Door
middel van de procedure ‘Wijzigen domeinnaam door registrar’ kunnen contactpersonen ontkoppeld worden.

2.7 Nameservers
2.7.1 Nieuwe nameserver toevoegen
Met dit formulier kunt u een nieuwe nameserver toevoegen.
Benodigdheden:

naam DNS-server en een IP-adres indien het een subordinate nameserver betreft. De
DNS-server is de authoritative nameserver waarop de domeinnaam gehost wordt of
gaat worden.

Noot
U kunt alleen nameservers aanmaken van reeds geregistreerde .amsterdam-domeinnamen. Voor nameservers bij
overige extensies (bijv. .com, .nl enz.) geldt dit niet. Wanneer u ns.voorbeelddomeinnaam.amsterdam als
nameserver wilt opgeven, dan moet voorbeelddomeinnaam.amsterdam geregistreerd zijn.
IP-adressen kunnen zowel IPv4- als IPv6-adressen zijn.
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Uitleg velden
Gegevens nameserver

U geeft de Naam van de nameserver op. Daarnaast kunt u het vinkje ‘Default
nameserver’ aanvinken als u deze nameserver als default wilt tonen bij het
aanvragen van een nieuwe domeinnaam.
U kunt één of meerdere IP-adressen invoeren. Bij in-zone nameservers moet u één
of meerdere IP-adressen opgeven, zodat een glue record in de zonefile opgenomen
kan worden. U mag IPv4- en IPv6-adressen gebruiken. Door op ‘koppelen’ te
klikken, koppelt u het IP-adres aan de nameserver.

Gekoppelde
domeinnamen

Wanneer u de Naam en één of meerdere IP-adressen heeft opgegeven, kunt u hier
een domeinnaam opgeven waaraan de nameserver direct gekoppeld wordt. Klik
hiervoor op de knop ‘Koppelen’.

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry stuurt dit referentie mee in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.

2.7.2 Nameserver bewerken
Zoekt u de nameserver waarvan u de gegevens wilt wijzigen. Ga naar raadplegen nameserver. Wanneer u achter
de nameserver op ‘bewerken’ klikt, verschijnt het formulier ‘Nameserver bewerken’.
Met dit formulier kunt u een nameserver wijzigen. Bij het wijzigen van een nameserver kunnen IP-adressen
worden gekoppeld en ontkoppeld ten behoeve van glue-wijzigingen. De hostnaam kan niet worden gewijzigd.
Wijzigen van IP-adressen heeft invloed op alle aan de host gekoppelde domeinnamen. Bij het wijzigen van een
nameserver kunnen ook domeinnamen worden gekoppeld en ontkoppeld aan de betreffende nameserver.
Daarnaast kunt u een referentienummer opgeven voor de gemaakte wijziging.
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Uitleg velden
Gegevens nameserver

Hier kunt u het vinkje ‘Default nameserver’ aan- en uitvinken als u deze
nameserver wel of niet als default wilt tonen bij het aanvragen van een nieuwe
domeinnaam.
U kunt één of meerdere nieuwe IP-adres(sen) koppelen aan de nameserver. Bij inzone nameservers moet u één of meerdere IP-adressen opgeven, zodat een glue
record in de zonefile opgenomen kan worden. U mag IPv4- en IPv6-adressen
gebruiken. Door op ‘koppelen’ te klikken, koppelt u het IP-adres aan de
nameserver.
U kunt gekoppelde IP-adressen ontkoppelen door achter het IP-adres op
‘ontkoppelen’ te klikken.

Gekoppelde
domeinnamen

Hier ziet u de domeinnamen die gekoppeld zijn aan de nameserver. Deze kunt u,
indien gewenst, ontkoppelen door op ‘ontkoppelen’ (achter de domeinnaam) te
klikken. Bij het ontkoppelen van een domeinnaam met behulp van dit formulier
dient u zorgvuldig te werk te gaan. Indien een domeinnaam namelijk minder dan
twee nameservers heeft, wordt de status inactief. Het gevolg is dat de
domeinnaam onbereikbaar wordt. Wij raden u daarom aan domeinnamen te
ontkoppelen via het formulier Wijzigen domeinnaam door registrar. Zo houdt u
meer overzicht op het aantal gekoppelde nameservers.
Wanneer u de Naam en één of meerdere IP-adressen heeft opgegeven, kunt u hier
een domeinnaam opgeven waaraan de nameserver direct gekoppeld wordt. Klik
hiervoor op de knop ‘Koppelen’.

Uw referentienummer

Hier kunt u een eigen referentienummer opgeven om uw systeem op te
automatiseren. De registry stuurt dit referentienummer mee in de betreffende
correspondentie. Het referentienummer heeft geen invloed op het
registratieproces.

2.7.3 Verwijderen nameserver
Zoekt u de nameserver die u wilt verwijderen. Wanneer u achter de nameserver op ‘verwijderen’ klikt, verschijnt
het formulier ‘Nameserver verwijderen’. Voorwaarde is dat de nameserver niet meer gelinkt is en valt onder
beheer van de registrar.
Een nameserver die aan een domeinnaam is gekoppeld kan niet verwijderd worden, tenzij het superordinate
domeinnaam opgeheven wordt waarvan subordinate nameservers in gebruik zijn. Wanneer een superordinate
domein verwijderd wordt, worden tevens alle subordinate hosts verwijderd ongeacht of deze gelinkt zijn of niet.
Dit gebeurt op het moment dat het superordinate domein de status vrij krijgt. Op dat moment krijgen die
domeinen welke geen nameservers meer overhouden de status inactief en behouden die domeinen welke
achterblijven met maar één nameserver de status actief. Dit wordt als tijdelijke foutsituatie gezien en de registrar
dient dit zo spoedig mogelijk te herstellen.
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2.7.4 Raadplegen nameserver
Door onder Nameserver te klikken op Overzicht, wordt het formulier ‘Overzicht nameservers’ getoond.

Hier heeft u de mogelijkheid om een nameserver te zoeken. U kunt hierbij gebruik maken van wildcards (* en %).
Klik op zoeken om een overzicht te krijgen met de nameserver(s) horende bij de opgegeven zoekopdracht.
NOOT
Het is niet toegestaan het zoekveld te starten met alleen een wildcard, of het zoekveld leeg te laten. Hier kan
gezocht worden over alle in DRS bekende nameservers.
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Vanuit dit onderzicht kunt u vier acties uitvoeren:
1.

Een nieuwe nameserver toevoegen.

2.

Een nameserver bewerken.

3.

Een nameserver verwijderen.

4.

Een nameserver bekijken.

Met behulp van dit formulier kunt u de gegevens van de nameserver bekijken. Ook kunt u de gegevens van de
nameserver bewerken en kunt u de nameserver verwijderen (indien de status niet linked is).
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2.8 Overig
2.8.1 Wachtwoord wijzigen
Met dit formulier kunt u het wachtwoord wijzigen. Een wachtwoord moet uit minimaal 10 en uit maximaal 80
karakters bestaan. Het wachtwoord bestaat uit minimaal 3 letters (waarvan 1 kleine en 1 hoofdletter), 1 cijfer en
1 vreemd teken en de gebruikersnaam mag geen deel uitmaken van het wachtwoord. Ook mag het wachtwoord
niet beginnen of eindigen met een spatie.
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2.8.2 Gedeeltelijke overname registrar
Met dit formulier is het mogelijk in één keer meerdere domeinnamen van een registrar over te nemen.
Een gedeeltelijke overname is alleen toegestaan als deze geinitieerd is door ICANN. In voorkomende gevallen zal
daarover contact met u worden opgenomen en ontvangt u instructies met betrekking tot dit formulier.

2.9 Uitwisseling DNSSEC-sleutels
Webformulier voor het uitwisselen van DNSSEC-sleutelmateriaal als voorbereiding op een verhuizing met
behoud van DNSSEC.
Doel:

het secure en geautomatiseerd uitwisselen van publieke sleutels tussen de
verkrijgende en latende registrar

Benodigdheden:

DNSSEC-gegevevens, domeinnaam, token

Voorwaarde:

domeinnaam en token horen bij elkaar

Uitkomst:

DNSSEC gegevens bij latende registrar
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Uitleg velden:
Domeinnaam

Domeinnaam waarbij het DNSSEC-materiaal uitgewisseld moet worden.

Token

Token die bij de opgegeven domeinnaam hoort.

Expiratie sleutels

Hier kunt u aangeven wanneer het DNSSEC-sleutelmateriaal verloopt. U kunt
kiezen tussen: niet van toepassing, het opgeven van een absolute tijd of het
opgeven van een relatieve tijd. In tegenstelling tot de standaard beschreven in
RFC8063 kan er met de webinterface maar één sleutel opgegeven worden. De
volledige functionaliteit van RFC8063 kan alleen gebruikt worden via EPP.

DNSSEC-gegevens

DNSSEC-gegevens die de huidige beherende registrar van de domeinnaam op moet
nemen in zijn zone.

Uw referentienummer

In het veld Uw referentienummer vult u eventueel uw eigen correspondentiecode
in. SIDN stuurt deze code mee in de betreffende correspondentie. De code heeft
geen invloed op het registratieproces.
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Uitgangspunten die niet geautomatiseerd zijn:
•
•
•
•
•

Een nieuw keyrelay-bericht vervangt een eerder verzonden bericht, maar dit oude bericht wordt niet
verwijderd van de poll-queue.
Om te bewaken of het nieuwe materiaal verwerkt is, kan het DNS gecontroleerd worden.
Het verlopen van een relatieve expiratiedatum wordt niet gecontroleerd. Ook vervalt het bericht niet als de
relatieve expiratiedatum is verstreken.
Het verlopen van absolute expiratiedatum moet door de ontvangende registrar geintrepreteerd worden als
dat het bericht is vervallen. Eerder geplaatste berichten op de poll worden niet verwijderd.
Er vindt geen validatie plaats als een latende registrar DNSSEC niet ondersteunt en dus ook geen keyrelay
wil/kan verwerken.

Voorafgaand aan de verhuizing van een domeinnaam wordt de oude Zone Signing Key (ZSK) in de nieuwe zone
bij de nieuwe DNS-operator met een nieuwe Key Signing Key (KSK) gesigneerd.
De nieuwe DNS-operator (in de praktijk meestal de registrar) stuurt vervolgens, als extra nieuwe stap via zijn
nieuwe registrar, zijn eigen nieuwe ZSK (maximaal 4) naar de registry met behulp van het proces DNSSECuitwisseling. De registry stuurt de nieuwe ZSK door naar de huidige registrar zodat die de key naar de huidige
DNS-operator kan doorsturen.
Vervolgens wordt in de zone bij de oude DNS-operator de nieuwe ZSK meegenomen en gesigneerd met de oude
KSK. Op dat moment vindt de administratieve verhuizing plaats (registrar change).
De nieuwe registrar kan nu besluiten om secure dan wel insecure te verhuizen, afhankelijk van of de oude DNSoperator heeft meegewerkt met het verhuisproces en de nieuwe ZSK heeft opgenomen in de oude zone.
In de volgende stappen wordt uitgegaan van een meewerkende oude DNS-operator:
1.

De nieuwe KSK wordt naar SIDN gestuurd en door SIDN toegevoegd aan de DS RRset. Hiermee kan ook de
nieuwe zone gevalideerd worden.

2.

Nadat de nieuwe keys in de .nl-zone zijn opgenomen kan, na het verlopen van het maximum van de TTL van
de DNSKEY RRset van de oude zone, en na het verlopen van de TTL van de DS RRset in de .nl-zone, een DNSoperator change (NS change) plaatsvinden.

3.

Na het wachten van minimaal 1 TTL van de NS RRset van de oude zone kan de oude KSK (DS) bij SIDN
verwijderd worden.

Na het afwachten van de TTL van de DS RRset van de .nl-zone (een vaste waarde) kan de oude ZSK uit de nieuwe
zone verwijderd worden en kan de oude zone bij de oude DNS-operator verwijderd worden.
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Admin-gebruiker
3.1 Menu Admin-gebruiker
Het menu is onderdeel van het Dashboard. Vanuit het menu kunt u de verschillende processen in DRS
benaderen.
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3.2 Registrargegevens wijzigen
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Uitleg velden
Registrargegevens

Hier staan algemene gegevens over de registrar.
Bij via e-mail en via poll kunt u aangeven of u de berichten via e-mail of via de EPPpoll wilt ontvangen.
Bij Behouden DNSKEY’s kunt u aangeven of u DNS sleutelmateriaal wilt behouden
bij een verhuizing, overname of ‘ongedaan maken verwijdering domeinnaam’.

Bedrijfscontactgegevens

Bij Correspondentietaal kunt u de taal voor het berichtenverkeer van DRS naar de
registrar instellen: Nederlands of Engels.
Bij Notify e-mailadres vult u het e-mailadres in waar alle e-mailberichten vanuit
DRS over domeinnaamaanvragen naartoe gaan.
Bij e-mailadres verhuizingen vult u het e-mailadres is waar de RSP niet
geautomatiseerde berichten aangaande verhuizingen naartoe kan sturen
Bij Abuse telefoonnummer en bij Abuse e-mailadres kunt u abusecontactgegevens opgeven. Als u hiervoor kiest, worden deze gegevens
weergegeven in de Whois. Zo kunt u abuse-meldingen bij de juiste persoon of
afdeling binnen laten komen.

Adressen

Hier kunt u de bezoek-, post- en factuuradressen aanpassen.

Contactpersonen

Dit zijn contactpersonen waar de RSP contact mee kan opnemen.
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3.3 Wachtwoord wijzigen
Met dit formulier kunt u het wachtwoord wijzigen. Een wachtwoord moet uit minimaal 10 en uit maximaal 80
karakters bestaan. Het wachtwoord bestaat uit minimaal 3 letters (waarvan 1 kleine en 1 hoofdletter), 1 cijfer en
1 vreemd teken en de gebruikersnaam mag geen deel uitmaken van het wachtwoord. Ook mag het wachtwoord
niet beginnen of eindigen met een spatie.

3.4 Whitelist
Dit formulier is bestemd voor het opgeven en beheren van uw IP-adressen voor toegang tot de web- en EPPinterface van DRS. Als de IP-adressen die u gebruikt voor het werken met de DRS web- en EPP-interface niet op
de whitelist staan van SIDN heeft u geen toegang tot deze systemen.
Er kunnen maximaal 20 IP-adressen worden opgegeven. Het opgeven van CIDR-blokken is niet mogelijk. Per
opgegeven IP-adres kunt u een opmerking toevoegen en dient u minimaal één applicatie te selecteren (DRS-EPP
of DRS-WEB).
Bij het opgeven van een IPv6-adres voor de webinterface kunt u kiezen tussen /64 en /128 blok. Voor de DRS
EPP-interface blijft het ingevoerde IPv6-adres één uniek adres.
De update van de whitelist vindt 4 keer per uur plaats.
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NOOT
Voor de Registrar testomgeving (OTE) is whitelisting niet van toepassing.

3.5 Gebruikersbeheer
In Gebruikersbeheer kunt u voor individuele medewerkers binnen uw bedrijf voor de toegang tot de DRSwebapplicatie persoonlijke accounts aanmaken. Zo krijgt iedere DRS-webgebruiker een eigen account. Het
opgeven van een mobiel telefoonnummer bij gebruikers is verplicht. Voor het inloggen met two-factor
authentication is dit mobiele telefoonnummer noodzakelijk, maar deze functionaliteit staat niet aan voor
.amsterdam.
In het Overzicht gebruikers kunt u gebruikers zoeken en bewerken en nieuwe webgebruikers toevoegen. In
Nieuwe webgebruiker kunt u direct een nieuwe webgebruiker aanmaken.
Ook voor de Operational Test Environment (OTE) is two-factor authentication niet van toepassing.

3.5.1 Overzicht gebruikers
In het formulier Overzicht gebruikers kunt u nieuwe gebruikers toevoegen, het mobiele telefoonnummer van
een gebruiker wijzigen, een gebruikersaccount intrekken of vrijgeven. Ook is het mogelijk vanuit dit overzicht het
wachtwoord van een gebruiker te resetten.
Met de filterfunctionaliteit komen ook de ingetrokken en gedeactiveerde gebruikers in het overzicht te staan.
Alleen SIDN kan gebruikers deactiveren en opnieuw activeren.
Als admin-gebruiker kunt u niet uw eigen gegevens (Gebruikersgroep RegistrarAdmin) muteren. Neemt u
hiervoor contact op met onze supportdesk. Hiervoor is de zogenaamde SID (SIDN identificatiecode) nodig. Meer
informatie over de SID leest u in de DRS-handleiding Algemeen.
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3.5.2 Reset wachtwoord
De admin-gebruiker heeft eigen inloggegevens voor DRS en kan wachtwoorden van een gebruiker resetten. Deze
functionaliteit zit achter het icoon Reset wachtwoord in Overzicht gebruikers.

Bent u admin-gebruiker en bent u uw wachtwoord kwijt voor de OTE, dan kunnen wij dit niet resetten. In
voorkomende gevallen verstrekken wij u nieuwe accountgegevens voor de OTE. De consequentie hiervan is dat u
in de OTE niet meer kunt beschikken over de data onder de oude testaccounts.

3.5.3 Nieuwe webgebruiker
Dit formulier is bestemd voor het aanmaken van nieuwe webgebruikers.
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Bijlage A
Verklarende woordenlijst
Aanvraag
Een verzoek aan de registry tot het uitvoeren van een bepaalde procedure met betrekking tot
domeinnaamgegevens, houdergegevens of registrargegevens.

Admin-c
De door de domeinnaamhouder opgegeven administratief contactpersoon (admin-c) wordt geacht de
domeinnaamhouder te vertegenwoordigen. Mededelingen gedaan aan de admin-c worden geacht de
domeinnaamhouder te hebben bereikt.

DNS
Het Domain Name System (DNS) is een wereldwijd gedistribueerde database die voor alle systemen in het
internet onder andere de koppeling tussen de symbolische naam (domeinnaam) en het IP-adres bevat.

DNSSEC
DNSSEC staat voor Domain Name System Security Extensions en is voortgebouwd op het bestaande DNS.
DNSSEC maakt DNS betrouwbaarder door een beveiliging toe te voegen op de verschillende onderdelen.

Domeinnaam
In deze handleiding wordt hiermee een combinatie van tekens op het eerste niveau onder het
.amsterdam-domein bedoeld. Een domeinnaam heeft de vorm: <label>.amsterdam

Domeinnaamhouder
Degene op wiens naam een domeinnaam bij de registry geregistreerd staat, zoals blijkt uit het register.

Domeinregistratiesysteem
Elektronisch systeem voor het registreren van .amsterdam-domeinnamen. Ook wel aangeduid als DRS.

DRS
Zie: Domeinregistratiesysteem.

DRS-ticketnummer
Zie: Ticketnummer.

EPP
EPP is een protocol voor het registreren en beheren van domeinnamen. De registry gebruikt EPP voor
communicatie tussen registrars en DRS.

Glue record
Een glue record is een record in DNS waarin een IP-adres aan een subdomein wordt gekoppeld. Bij in-zone
nameservers (dus bijvoorbeeld: ‘voorbeeld1.amsterdam’ met nameserver ‘ns1.voorbeeld1.amsterdam’)
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kan en moet u IP-adressen opgeven, zodat een glue record in de zonefile opgenomen kan worden. In dit
geval moet u in het formulier bij de nameserver naast de naam ook het IP-adres invullen. In andere
gevallen is het invullen van het IP-adres hier niet toegestaan.

Handle
Een handle is een unieke code waarmee contactgegevens (van houders, admin-c’s en tech-c’s) in DRS
hergebruikt kunnen worden.

Houder
Zie: Domeinnaamhouder.

IP-adres
Een nummer waarmee een op het internet aangesloten systeem uniek wordt geïdentificeerd. Voor DRS
moet een IP-adres in het formaat IPv4 of IPv6 gebruikt worden.

IPv4
IPversie4 (kortweg IPv4) is een type IP-adres. Bij IPv4 bestaat een IP-adres uit vier getallen (octets) in de
range 0-255, gescheiden door een punt.
Voorbeeld: ‘203.0.113.123’.

IPv6
IPversie6 (kortweg IPv6) is de opvolger van de huidige versie van het Internet Protocol (IPv4).
In IPv6 zijn een veel groter aantal IP-adressen mogelijk. Een IPv6 adres bestaat uit acht groepen van vier
hexadecimale cijfers, gescheiden door een dubbele punt. Een hexadecimaal cijfer ligt in de range 0-9 en AF.
Voorbeeld: ‘2001:db8:0:fd:230:5ff:fe3a:36b3’.

Is
Functie waarmee de status van een domeinnaam kan worden opgevraagd.

Notify e-mailadres
Het e-mailadres van een registrar waar alle communicatie vanuit DRS over domeinnaamaanvragen
(bijvoorbeeld ticketnummers en interactiecodes) naartoe gaat.

Quarantaine
Onder quarantaine verstaan wij de regel dat een opgeheven domein 40 dagen na verwijdering niet
beschikbaar is voor anderen dan de oorspronkelijke houder. Deze periode wordt geadviseerd door RIPE
om er zeker van te zijn dat het domein niet meer in het DNS netwerk aanwezig is.
Doel is de houder te beschermen tegen disproportionele gevolgen van fouten bij verwijdering van een .nldomeinnaam. Het is een soort nazorg voor met name de houder, maar ook voor u als registrar.

Register
Het (elektronisch) .amsterdam-domeinnamenregister.

Registrant
Zie: Domeinnaamhouder.

Registrar
Een organisatie die op grond van een met de registry aangegaan registrarcontract namens een
domeinnaamaanvrager domeinnamen kan registreren.
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RSP
Registry Service Provider, beheerder van het domeinnaamregistratiesysteem en aanverwante systemen
zoals de Whois.

Tech-c
De technische contactpersoon (tech-c) is de persoon met wie contact kan worden opgenomen over
technische kwesties rondom de domeinnaam. De tech-c kan de houder zelf zijn of een medewerker van
de houder. De tech-c kan ook een medewerker van de registrar zijn.

Ticketnummer
Iedere aanvraag wordt door de registry voorzien van een ticketnummer. In alle correspondentie rondom
deze aanvraag wordt vervolgens dit ticketnummer opgenomen. Bij de meeste aanvragen kan een registrar
tevens een eigen ticketnummer (registrarticket) opgeven.

Token
Dit is een code die de verkrijgende registrar nodig heeft voor het verhuizen van een domeinnaam. De
latende registrar moet deze code verstrekken. Token staat ook wel als 'auth info' bekend.

Verhuizing
Het onderbrengen van een bestaande domeinnaam bij een andere registrar.

Whois
De Whois wordt gebruikt om gegevens op te zoeken in de database. Whois kan informatie verstrekken
over domeinnamen, nameservers, registrars en houders.

Zonefile
Elektronisch bestand waarin de voor het internet Domain Name System (DNS) benodigde gegevens zijn
opgenomen.
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