Hng dn tr IP cho tên min trên zonedns.vn
Bc 1:
- ng nhp vào phn qun lý tên min ca bn liên kt : http://zonedns.vn
- ng nhp bng Username và Password c cung cp bi Nhân Hòa

Bc 2:
- Hin ta tên min nhankhoavietnam.org ang tr ti máy ch IP 103.28.39.101
- Bn mun chuyn n máy ch khác vi IP là 123.30.177.149 bn phi sa li IP.
- Bn click chut vào Icon Edit chnh sa. (hình cây bút chì)

- Khung chnh sa s xut hin:

- Bn thay i giá tr record t 103.28.39.101 thành IP mi 123.30.177.149
- Sau khi thay i xong bn click vào Sa Record lu li kt qu va sa.
- Tng t bn làm tip theo vi các bn Ghi còn li nh sau:
- Edit bn ghi www.nhankhoavietnam.org và ftp và sa li Giá tr Record thành 123.30.177.149

- Sau khi hoàn thành các bc trên bn ã thành công trong vic tr tên min ti máy ch mi.
- Lu ý : Du chm sau Domain là phn m rng h thng t in bn không cn
in.
Record * tng ng vi mi subdomain. Có ngha là khi bn to record * thì mi subdomain s nhn giá tr IP mà bn to trong record này. Các record A ca subdomain tr ti
IP khác thì s nhn IP khác, không nhn IP ca *.
Ví d: diendan.nhankhoavietnam.org s nhn IP 103.28.39.101

* H thng s update sau thi gian bn tr t 1 n 3h có th sm hn.
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