Breda, 21-03-2020

OutSite overstap
OutSite is de publieke webpagina van het bedrijf, daarom wil je natuurlijk je eigen URL gebruiken. Als je
live gaat, verplaats je de testsite naar je eigen domein met je eigen URL. Hiervoor registreer je zelf een
domeinnaam bij een hostingprovider (een certificaat is niet nodig). Vervolgens kan je via de AFAS
Klantportal een aanvraag insturen om de OutSite aan te vragen. Bij de aanvraag geef je jouw
geregistreerde domein op en eventueel een virtueel pad indien gewenst. Per gewenst domein stuur je
aanvraag in.

Stap 1 | Domeinaanvraag insturen via klantportaal
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar: klant.afas.nl
Klik op: Mijn gegevens.
Klik op: Mijn abonnement.
Klik op de juiste abonnementsregel.
Klik op: Domeinaanvraag.
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Stap 2 | Voeg een TXT regel toe op de DNS server van jouw eigen URL
Waarom moet je dit zo doen? Vul je bij bijvoorbeeld hostingprovider TRANS IP wel _acmechallenge.werkenbij.enyoi.nl in, dan wordt het record feitelijk aangemaakt als _acmechallenge.werkenbij.enyoi.nl.enyoi.nl met als resultaat dat AFAS en Let's Encrypt de aanvraag niet kan
valideren en je OutSite site niet kan worden aangemaakt.
Je kan dit het beste opvragen via jouw eigen ICT beheerder of hosting partij. De hostingprovider het bedrijf
waar de URL geregistreerd staat.
Wat voeg je toe?

Let op:
Bij sommige DNS-hosting providers (Bijvoorbeeld bij TRANS IP) hoef je niet het volledige TXT-record op
te nemen. Je vult dan het het TXT-record in, exclusief de domeinnaam.
Je vult dan niet _acme-challenge.werkenbij.enyoi.nl in, maar _acme-challenge.werkenbij
Je hostingprovider vult in dat geval zelf het record met het domein (bijvoorbeeld enyoi.nl) aan.
Zelf je toegevoegde regel testen:
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=TXT%3a_acme-challenge.mijndomein.nl&run=toolpage
Bijvoorbeeld:
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=TXT%3a_acme-challenge.bluetalents.nl&run=toolpage
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Stap 3 | Site koppelen & URL doorverwijzing maken
Als de TXT is geactiveerd en wordt gevonden zorgt AFAS dat de URL beschikbaar wordt gemaakt in AFAS
Profit. En je krijgt een IP adres terug van AFAS.
Het is de bedoeling dat je jouw URL in de hostingprovider doorverwijst naar het toegstuurde IP adres
van AFAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ga naar: AFAS Profit
Ga naar: Algemeen -> In-& Outsite -> Site (De site die je wilt publiceren)
Open de site en ga naar het tabblad Publiceren
Selecteer Geen bij Weblocatie
Klik op Ok
Open de site opnieuw (zoals hierboven) en selecteer de nieuwe URL bij Weblocatie
Klik op Ok

Wacht 1 uur in verband met het publiceren van OutSite
1. Ga naar je hostingprovider waarde URL geregistreerd staat
2. Verwijs het A-record van je URL naar het IP adres van AFAS

Help ik kom er niet uit!
Geen zorgen, indien je er onverhoopt niet uitkomt, kunnen wij bij Blue Talents voor een gereduceerd
tarief de werkzaamheden overnemen om deze overzetting te doen. Dit gebeurt namelijk via onze
servicedesk.
Je kan hiervoor het beste contact opnemen met Martijn Meiresonne via 085 065 74 75
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