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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναλάβει το τεχνικό τμήμα της Top.Host την εγκατάσταση SSL στο site σας,
βασική προϋπόθεση είναι το Domain Name με το οποίο θα συνδεθεί το SSL, να φιλοξενείται σε server
με Control Panel (cPanel, Plesk, Virtualmin κ.λπ).

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Εγκατάστασης SSL κατά την παραγγελία νέου SSL
Για να αγοράσετε την υπηρεσία εγκατάσταστης SSL, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα SSL της Top.Host για
να αγοράσετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει. Για χάρη του παραδείγματος, θα δείξουμε την αγορά ενός
Comodo Positive SSL.
Από την σελίδα των SSLs, πατήστε Παραγγελία κάτω από το πακέτο που σας ενδιαφέρει.

Μεταβαίνοντας στο καλάθι αγορών, πατήστε Συνέχεια Παραγγελίας.

Στο επόμενο βήμα, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Top.Host ή, αν είστε νέος πελάτης, να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Στη δεύτερη περίπτωση, ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που καταχωρείτε,
ώστε να είναι σωστά και αληθή.

Έπειτα, θα χρειαστεί να επιλέξετε αν θέλετε να κοπεί απόδειξη ή τιμολόγιο για την παραγγελία σας.

Στην περίπτωση που θέλετε τιμολόγιο, μπορείτε είτε να επιλέξετε κάποιο αποθηκευμένο Α.Φ.Μ. που είχατε
εισάγει στο παρελθόν, είτε να προσθέσετε νέα στοιχεία τιμολόγησης, τα οποία ταυτόχρονα θα αποθηκευτούν για
τη διευκόλυνσή σας σε μελλοντικές παραγγελίες.

Επιλέγοντας Συνέχεια, στην κατηγορία Υπηρεσίες SSL:

1. Επιλέξτε Ναι, σε περίπτωση που το Domain Name με το οποίο θα συνδεθεί το SSL, φιλοξενείται σε server με
Control Panel (cPanel, Plesk, Virtualmin κ.λπ).
2. Τσεκάρετε το κουτί αριστερά από το κόστος της υπηρεσίας εγκατάστασης SSL σε περίπτωση που επιθυμείτε
την υπηρεσία εγκατάστασης SSL.
3. Συμπληρώστε στο κενό πεδίο το όνομα του domain στο οποίο θα θέλατε να εγκατασταθεί το SSL.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.
Στην τελευταία φάση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 4 τρόπους πληρωμής στην
Top.Host: πιστωτική / χρεωστική κάρτα, τραπεζική κατάθεση, PayPal ή paysafecard και να πατήσετε
Ολοκλήρωση Παραγγελίας.
Αφού εξοφλήσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ενημέρωση από το support στο email σας σχετικά με το αίτημα
εγκατάστασης SSL στο site σας.

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Εγκατάστασης SSL σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ήδη SSL.
Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ήδη το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να αγοράσετε μόνο
την Υπηρεσία Εγκατάστασης SSL, θα χρειαστεί να αποστείλετε αίτημα στο sales@top.host από το email του
διαχειριστή της οικονομικής σας καρτέλας, για λόγους ασφαλείας. Στο αίτημα εγκατάστασης SSL, θα χρειαστεί
να αναφέρετε το όνομα του domain σας και το αρμόδιο τμήμα θα προχωρήσει με τις απαραίτητες διαδικασίες
εγκατάστασης SSL στο server όπου φιλοξενείται το site σας, ενημερώνοντάς σας παράλληλα για το σχετικό
κόστος της υπηρεσίας.

