[Cloud365] Gii thiu v ng dng DirectAdmin ti Cloud365
Khi bn là ngi qun tr website cho cá nhân bn hay t chc, doanh nghip mà bn qun lý, thì vic upload, chnh sa source code lên hosting/Cloud VPS website ca
bn có th hot ng làm mt vic làm bt buc. Cách thc truyn thng bn upload source lên hosting/Cloud VPS là bn phi truy cp vào hosting/Cloud VPS ó và thc hin
các dòng lnh, thao tác trên chính hosting/Cloud VPS ó. Mi ln có s thay i bn phi thao tác rt nhiu nhng rt d có s thao tác cu hình sai. Chính vì th thun tin trong
quá trình vn hành ngi qun tr trng s dng nhng trình qun tr hosting trong vic thao tác vi mã ngun cng nh phân chia tài nguyên máy ch. Ngày nay DirectAdmin
c s dng ph bin trong vic làm control panel.

1. DirectAdmin là gì ?
DirectAdmin (vit tt DA) là mt trình qun lý hosting, DA chy trên h iu hành Linux nh, cài t trin khai d dàng và h tr y các tính nng cho phép ngi qun tr d dàng
qun lý Cloud VPS ca mình, cung cp cho khách hàng mt giao din qun lý n gin thun tin cho phép qun lý tài khon hosting.

2. u im ca DirectAdmin
D dàng s dng trong qun lý, dành riêng cho các loi máy ch chia s, d thc hin vic phân chia tài nguyên máy ch.
Tc qun lý nhanh không òi hi v nhiu tài nguyên so vi các h thng qun lý máy ch khác.
m bo tính sn sàng cao: H thng c phc hi khong thi gian nhanh nht hn ch mc ti da thi gian h thng hot ng không có hiu qu.

3. Tính nng và các cp qun lý DirectAdmin
Tính nng cho ngi qun tr (admin)
Admin là cp cao nht, có th to các tài khon Users, Resellers, Admin, có y các quyn qun lý cng nh phn cu hình trong máy ch.
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To và thay i các tài khon qun lý và i lý.
Gói dch v: To ra các gói tài nguyên cho các tài khon i lý và phân phi cho các tài khon ngi dùng cui.
Danh sách ngi dùng: Cho phép xem danh sách các tài khon ngi dùng, sp xp và thay i thông tin.
Qun tr DNS: To/ sa/ xóa bt k bn ghi DNS nào trên máy ch.
Mc ích s dng IP: Cài t Ip trên máy ch và quy nh mc ích s dng IP cho các tài khon ngi dùng cui (IP chia s hay Ip riêng).
Thông tin h thng: Truy cp tc thi ti thông tin và trng thái hot ng ca các dch v trên máy ch.
Thng kê quá trình s dng: Thng kê các thông s trng thái ca h thng và các thông tin liên quan, thng kê v tài nguyên ã s dng.

Tính nng cho i lý (reseller)
Resellers là cp i lý, có th ti Users, phân phi tài nguyên và có các bng iu khin các user mình qun lý.
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Mc ích s dng IP: Cài t IP trên máy ch và quy nh s dng IP cho các tìa khon ngi dùng cui thông qua các tùy chn có sn do qun tr h thng quy nh ( IP
chia s hay Ip riêng).
Thng kê i vi tài khon i lý: i lý có th xem thng kê u tài nguyên s dng i vi tài khon ca mình và các khách hàng ca mình, sp xp thông tin theo cá tình
hung cn x lý.
To/ sa tài khon: To tài khon, danh sách, thay i/ sa/ xóa mt cách d dàng.
Gói tài nguyên: i lý có th to các gói tài nguyên riêng ca mình và áp dng cho các khách hàng mà không cn quy nh li mi khi to tài khon mi cho khác
hàng.
Thông tin h thng: Truy cp tc thi ti thông tin v trng thái hot ng ca các dch v trên máy ch.
To ra thông tin máy ch o ca mình i vi khách hàng.

Tính nng cho ngng dùng (user)
User là cp qun lý hosting cho ngi dùng. ây là mc thp nht trong DirectAdmin.
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Email: To các ti khon Emai, thit lp các rule cho email trên tt c cá tên min do tài khon qun lý nh chuyn tip, t ng tr li, t ng t chi, lc, bn ghi MX, webmail.
FTP: To/sa/xóa các tài khon FTP
DNS: Thay i DNS, bn ghi A, bn ghi CNAME, bn ghi NS, bn ghi MX, bn ghi PTR.
Thng kê: Kim tra lng tài nguyên ã s dng( dung lng, bng thông), nht ký truy cp site, xem các thông tin v tài khon, s dng Phpmyadmin…
MS Frontpage: Ti u hóa vic s dng cá website ti bi MS FrontPage
Tên min ph: To/ xóa/ thng kê các tên min ph, to các tài khon FTP cho tng tên min ph.
Trình qun lý file: Qun lý, sao chép, di chuyn, ti tên, xóa và thay i quyn truy cp , sa, to file.
CSDL MySQL: To/ xóa CSDL, to các tài khon có quyn truy cp, thay i mt khu truy cp, s dng PhpMyadmin
To các bn sao lu website y , khôi phc d liu website t các bn sao lu.
Bo v th mc: Ngi dùng có th to các tài khon và mt khu hn ch quyn truy cp vào mt s th mc nht nh.
Cài t xác thc SSL, xem các thông tin v máy ch…

4. Thông tin qun tr DirectAdmin t Nhân Hòa
Khi ng ký s dng dch v Cloud VPS có kèm cloud app DirectAdmin ca Nhân Hòa, Nhân Hòa s cng cp qua email cho bn mt Cloud VPS có cài t DirectAdmin vi
cu hình (Disk Space, Bandwidth, Database, Ftp Accounts) úng vi la chn ca bn. Nhân Hòa s gi 1 ng link, tài khon bn login vào trang DriectAdmin.

Bn s dng thông tin trong email login và thao tác vi DirectAdmin
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Khi cn h tr xin liên h vi chúng tôi:
Công ty phn mm Nhân Hòa
Tr s Hà Ni: Tng 4 - Toà nhà 97 - 99 Láng H, ng a, Hà Ni
Chi nhánh HCM: 270 Cao Thng (ni dài), Phng 12, Qun 10, TP HCM
Hotline: 19006680

