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Op 10-10-2010 werd Curaçao een nieuw land.
Daarbij hoort ook een nieuwe landcode bij,
namelijk ‘CW’. Veel geautomatiseerde systemen
moeten aangepast worden, zoals de BIC- en
SWIFT-codes bij banken. Ook op internet heeft dit
gevolgen. In dit artikel wordt een overzicht
gegeven van de veranderingen die een
organisatie of bedrijf moet doorvoeren voor een
succesvolle overgang van .an naar .cw.
Door Ace Suares
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en nieuw land worden
heeft veel gevolgen, vooral in de digitale wereld.
Ruim twee jaar na het
ontstaan van Curaçao als
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land, zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Ook uw bedrijf
of organisatie heeft te maken
met deze veranderingen. Denk
maar eens aan uw e-mailadressen of uw website. Zijn die
straks nog te bereiken?

Ace Suares is directeur van
Suares & Co, een klein bedrijf
dat sinds 1998 technische internetdiensten aanbiedt zoals weben e-mailhosting, domein- en
nameservers en databases. Hij
schrijft sinds 2010 elke week
een column in de weekendbijlage van deze krant.

Op 13 maart 2012, anderhalf jaar
na 10-10-’10, werd het Accountabilty Framework (AF) getekend
tussen ICANN en de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). Het Computer Centrum (CCUNA UNA) onder leiding van Leendert Pengel,
beheert zowel de .an-extensie als
de nieuwe .cw-extensie. Iedereen die een .an- of .cw-domeinnaam wil aanvragen moet dit via
de UNA doen, in tegenstelling

De domeinnamen van de ons omringende eilanden en landen.
FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

tot veel andere landen waar dit
gedelegeerd is aan commerciële
partijen.
Een internetprovider of webhosting-bedrijf kan dus niet namens anderen een domein aanvragen. De afhandeling van de
aanvragen gaat niet geautomatiseerd en duurt soms enige dagen, terwijl de meeste andere
domeinnaam-extensies binnen
30 seconden geregistreerd kunnen zijn. Ook is er een aantal
voorwaarden verbonden aan het
aanvragen van een domeinnaam, zoals inschrijving bij de
Kamer van Koophandel op Curaçao. In Nederland, waar vergelijkbare beperkingen golden,
werd de liberalisatie van .nl op

29 januari 2003 ingevoerd en
kan eenieder, als particulier of
bedrijf, waar ook ter wereld een
domeinnaam aanvragen. Een
.cw-domein kost 90 gulden per
jaar, terwijl de meeste andere
domeinnaam-extensies rond de
20 gulden kosten. Tot slot ontbreekt de zogenaamde WHOISservice, waarbij opgezocht kan
worden of een domein reeds geregistreerd is. De meeste lokale
internetproviders
en
webhosting-bedrijven raden om deze redenen hun klanten af om
voor een .cw-domein te kiezen,
en dat is jammer want het .cwdomein voorziet in een stukje
identiteit voor Curaçao op internet.
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AD Wikènt is een wekelijkse
uitgave van ABCourant NV
en wordt als bijlage van de
zaterdageditie van het
Antilliaans Dagblad verspreid.
ABCourant NV
Prof. Kernkampweg z/n
Willemstad, Tel. 7472200

Hieronder volgt een algemeen
stappenplan. Het kan zijn dat
uw situatie afwijkt en dat u
meer of minder handelingen
zult moeten plannen.
Bespreek dit met uw IT-afdeling, systeembeheerder of
onafhankelijke consultant.
1. Besluit of u verder wilt gaan
met .cw of een andere extensie. Dit heeft gevolgen voor de
datum waarop uw .an-domein
verwijderd wordt.
2. Doe zo snel mogelijk een
aanvraag voor het .cw-domein.
Bespreek met uw provider de
juiste instellingen voor de
DNS-servers. Deze instellingen dient u ook door te geven
bij de registratie.
3. Zodra het nieuwe domein
gereed is, dient u de website
over te zetten. Dit heeft soms
heel wat voeten in de aarde.
Laat uw oude site doorsturen
(‘redirect’) naar uw nieuwe
site, waardoor bezoekers en
zoekmachines automatisch op
de juiste plek terechtkomen.
Dit zal een positief effect heb-

Stappenplan
ben op het SEO-gebeuren, en
Google vervangt systematisch
de links van de oude site naar
de nieuwe, indien u dit technisch goed oplost (‘met een
‘301 Redirect Permamently’
code’). Zorg er ook voor dat op
uw eigen site overal het nieuwe domein gebruikt wordt.
4. Maak nieuwe e-mailadressen aan met het nieuwe domein. Ook hier zijn een aantal
valkuilen te verwachten. De
beste oplossing is dat u met
twee e-mailadressen werkt. U
verstuurt al uw mail vanaf uw
nieuwe e-mailadres en onder
elke mail schrijft u dat het
adres gewijzigd is. Dit kan in
de ‘handtekening’ van het emailprogramma ingesteld
worden.
Het oude e-mailadres wordt
doorgestuurd naar het nieuwe,
maar zodanig dat u nog wel in
het oude e-mailadres kunt
kijken. U zult merken dat er in

de loop van de tijd steeds minder mensen naar het oude
adres zullen mailen, maar voor
diegene die dat wel doet, stelt
u een automatische beantwoorder in waarin staat dat uw
adres veranderd is. In de laatste maand stelt u een ieder die
nog naar uw oude adres mailt,
persoonlijk op de hoogte van
het gewijzigde adres.
5. Let op! Veel van uw sociale
media-sites en andere onlinediensten zoals winkels, banken en dergelijke gebruiken
uw oude e-mailadres als controle voor het wijzigen van uw
wachtwoord. Als uw oude
adres niet meer bestaat, dan
kunt u uw wachtwoord later
niet meer wijzigen. Begin dus
zo snel mogelijk met het wijzigen van uw e-mail adressen bij
alle online-diensten. Voorkom
dat u straks geen toegang
meer hebt tot uw Hotmail,
Google, Facebook, Twitter,

Amazon of bankrekening.
6. Gebruik ‘Google
Webmaster Tools’ of andere
manieren om te controleren
welke websites nog steeds naar
uw oude website linken. Vaak
is het mogelijk om de beheerder een bericht te sturen met
het verzoek om de link te wijzigen. Doe dit alleen maar bij
websites die van belang zijn
voor uw organisatie of bedrijf.
7. Verander ook op tijd uw
visitekaartjes, briefpapier,
reclame-uitingen en ander
drukwerk.
8. Ook nadat het .an-domein
overbodig is geworden en
verwijderd is, zult u nog steeds
te maken krijgen met websites
die naar uw oude site linken of
mensen die uw oude adres in
hun adresboek hebben. Daar
is helaas niets aan te doen.
Maar door het op tijd plannen
van de overgang van .an naar
.cw kunt u voorkomen dat u
van de ene op de andere dag
geheel onbereikbaar en onvindbaar wordt.

