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Xin chào các báº¡n,
Gói reseller vData Ä‘ang cung cáº¥p có khác biá»‡t hÆ¡n so vá»›i các gói host thông thÆ°á»•ng là có thá»ƒ
táº¡o má»›i, quáº£n lý, chá»‰nh sá»-a hoáº·c xóa các hosting Ä‘Æ°á»£c táº¡o bá»Ÿi reseller (quyá»•n
admin). DÆ°á»›i Ä‘ây là bài hÆ°á»›ng dáº«n các thao tác cÆ¡ báº£n Ä‘á»ƒ táº¡o và quáº£n lý 1 host con
thuá»™c reseller:
Ä•Äƒng nháº-p vá»›i thông tin mà vData Ä‘ã cung cáº¥p cho báº¡n trÆ°á»›c Ä‘ó.
TrÆ°á»›c tiên cáº§n táº¡o Package (gói) cho host sá»- dá»¥ng. Các gói này ta có thá»ƒ quy Ä‘á»‹nh dung
lÆ°á»£ng, sá»‘ lÆ°á»£ng database, addon domain, subdomain,.... cho các host cáº§n sá»- dá»¥ng.
Các báº¡n tìm má»¥c Packages và chá»•n Add a package

Táº¡i Ä‘ây các báº¡n set nhá»¯ng thông sá»‘ các báº¡n cáº§n máº·c Ä‘á»‹nh cho 1 host nhÆ° Disk Quota,
Bandwidth, FPT account, Email account, Database, Addon domain, Subdomain, Alias và các thông
sá»‘ khác náº¿u muá»‘n. Sau khi Ä‘iá»•n xong các báº¡n nháº¥n nút Add Ä‘á»ƒ táº¡o package.
Tiáº¿p Ä‘áº¿n các báº¡n cáº§n táº¡o host. Táº¡i cá»™t bên trái các báº¡n chá»•n tab Account Funtions, sau
Ä‘ó chá»•n Create a New Account.

Táº¡i Ä‘ây, các báº¡n Ä‘iá»•n nhá»¯ng thông tin cáº§n thiáº¿t Ä‘á»ƒ táº¡o 1 host nhÆ° sau:
Domain: tên Domain cáº§n táº¡o. VD: acb.com, vdata.vn,......
Username: Tên Ä‘Äƒng nháº-p vào host. Thông thÆ°á»•ng ô này sáº½ Ä‘Æ°á»£c tá»± Ä‘á»™ng Ä‘iá»•n sau
khi các báº¡n Ä‘iá»•n xong ô Domain.
Password: Máº-t kháº©u truy cáº-p host. Các báº¡n có thá»ƒ táº¡o máº-t kháº©u ngáº«u nhiên báº±ng cách
nháº¥n vào nút Password Generator, copy máº-t kháº©u Ä‘Æ°á»£c táº¡o ngáº«u nhiên sau Ä‘ó check vào
dòng I have copied this password in a safe place. ---> Use Password.
Email: Email cáº§n thiáº¿t cho viá»‡c khách hàng dùng host sau này chá»§ Ä‘á»™ng láº¥y password
báº±ng chá»©c nÄƒng quên máº-t kháº©u.
Package: Chá»•n gói host các báº¡n Ä‘ã táº¡o trÆ°á»›c Ä‘ó. Má»™t package có thá»ƒ sá»- dá»¥ng cho
nhiá»•u host. Các báº¡n có thá»ƒ táº¡o nhiá»•u packages khác nhau Ä‘á»ƒ có nhiá»•u tùy chá»•n.
Sau khi Ä‘iá»•n háº¿t các thông tin cáº§n thiáº¿t trên, các báº¡n có thá»ƒ bá»• qua nhá»¯ng tùy chá»•n còn
láº¡i và nháº¥n Create Ä‘á»ƒ táº¡o host.
Váº-y là các báº¡n Ä‘ã hoàn táº¥t viá»‡c táº¡o host trên Reseller.
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Chúc các báº¡n thành công!
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