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Características  



Características da Revenda de 
Hospedagem  

Hospede Domínios Ilimitados, Contas de E-mail, Bancos de Dados 
MySQL e muito mais.  

Acesso	  WHM	  para	  dividir	  pacotes	  e	  especificar	  seus	  próprios	  parâmetros	  de	  
hospedagem.	  	  

Provisão	  ilimitada	  de	  contas	  cPanel.	  	  

WHMCS, uma solução all-in-one para o gerenciamento de clientes, 
faturamento e soluções de relatórios para negócios online de GRAÇA.  

Vem com Softculous: Um ótimo instalador automático com vários scripts. É 
rápido, fácil de usar e instala todos os scripts em apenas UM PASSO.  



Cadastro para a  
Revenda de 
Hospedagem  



Cadastro para a Revenda de 
Hospedagem  

Alterar o status de “vender”. Obs.: por padrão, seu status será “vender” para Revenda de Hospedagem  



Revenda de Hospedagem é para  
To Mundo  

Você pode escolher:  

Comprar pacotes de Revenda 
de Hospedagem para si e 

revender pacotes 
personalizados para seus 

consumidores  

02 
Revender pacotes para 

seus consumidores e sub-  
revendedores  

01 



Como começar a  
revender imediatamente?  



Configurando preços para Revenda 
de Hospedagem  



Add Slabs & Set Telescopic Price 

Dê descontos para clientes que compram com prazos mais longos. 
Exemplo: Quando o cliente compra por um mês, ele será cobrado R$. 51,15/mês, mas se ele 
compra por 3 meses ou mais, você pode dar um desconto especial. Se você não quiser usar o 
Telescopic Price para seus clientes, você pode definir o mesmo preço de venda como o primeiro 
mês para todos os outros meses. 



Personalize seu Supersite 



Personalize seu Supersite 



Personalize seu Supersite 

Basta arrastar e soltar os planos 
que você deseja exibir no seu 
SuperSite. 
Não se esqueça de recarregar o 
cache no final! 



Comprando Pacote de 
Revenda em Hospedagem 



Adicione a Conta do Cliente 



Comprando o Pacote de Hospedagem 



Comprando o Pacote de Hospedagem 



Ativando seu pedido 
Selecione Executar o pedido(s) 
mas: 
Mantenha a Invoice - se você 
gostaria de lembrar seu 
cliente que ele/ela precisa 
pagar 
Cancelar o Invoice - se você 
comprou um pacote para si 
mesmo e não deseja receber 
lembretes de pagamento. 



O cliente vem diretamente para o seu 
supersite e preenche os campos criando 
uma nova conta. 

Ele pode comprar qualquer 
produto e, em seguida, fazer o 
pagamento. Você pode 
integrar várias formas de 
pagamento para  seus clientes. 

Comprando diretamente do Supersite 



Gerenciando seu 
Pacote de Hospedagem 



Gerenciando seu Pacote de Hospedagem 

Procure pelo seu revendedor de 
hospedagem a partir da página 
inicial do seu Painel de Controle 

Você vai ser direcionado para a interface de 
gerenciamento para este domínio. 



Acesse seu WHM & cPanel 



Change Name Servers 

Aqui, você encontrará a lista de 
nomes de servidores que é 
necessário definir para o seu 
nome de domínio 

Se você quiser manter os 
servidores de nome de seu 
domínio em vez de usar os 
servidores de nomes da 
ResellerClub, você precisa 
adicionar os registros de DNS 
listados nesta página, em seus 
servidores de nome existentes. 



Registre seu Name Servers 

Digite os servidores de nome e 
endereço IP. Uma vez cadastrado, 
você pode usar esses Child Name 
Servers como servidores de nome 
para registrar outros nomes de 
domínio. 

Este não é um passo obrigatório e você 
pode perfeitamente usar os servidores 
de nomes registrados para sites 
hospedados. No entanto, ter servidores 
de nome com marca será útil na criação 
de uma marca para o seu negócio de 
hospedagem. No caso, o domínio está 
registrado com a gente, você precisa ir 
para o detalhe do pedido de domínio e 
clique em Child Name Servers. 

Adicionar Child Name Servers 



Registre seu Name Servers 

Importante: caso queira ter 4 name servers com sua marca, será necessário criar 4 child name 

servers e criar os 4 A records correspondentes. 

!  Há diversas maneiras de obter o necessário IP para criar 

servidores com child name server: você pode usar um ping em 

seu domínio principal do seu pacote de revenda de hospedagem ou 

usar qualquer name server de marca branca. Você obtém isso até 

mesmo acessando seu cPanel ou WHM. 

!  Assim que você criou os child name servers você também 

precisará criar os correspondentes A records na interface de 

gerenciamento de sua Zona de DNS. Se você está gerenciando o 

DNS através do seu pacote de Revenda de Hospedagem, você pode 

adicionar esses A records em seu cPanel ou no editor de Zona DNS 

no painel WHM. 

Adicione os registros  



Registre seu Name Servers 

Faça login em seu WHM >> Início >> 
Configurações do Servidor >> 
Configuração cpanel & WHM básica.  ns1.testwebhosting.com 

ns2.testwebhosting.com 

Insira seu Name Server registrado no WHM 



Infomações básicas da Conta 



Aqui é a conta que foi criada para o domínio primário quando fez o pedido para este pacote. 

Seu domínio primário é atribuído uma lista predefinida de limites e configurações chamado de "pacote". 
Você tem a disponibilidade de criar vários pacotes personalizados via WHM para atribuir a contas 
diferentes. 

Infomações básicas da Conta 



Crie um Pacote customizado 



Criando a Conta 

Você consegue escolher qual 
pacote será escolhido para cada 
conta. 



Instalação do WHMCS com Softaculous 



Instalação do WHMCS com Softaculous 

Agora você pode instalar o WHMCS com apenas um clique. Você 
só precisa digitar uma chave de licença válida para instalar o 
WHMCS. Você pode obter isso contactando o seu gerente de 
conta. 



E é isto! 

Você agora está pronto para iniciar 
seu Negócio em Hospedagem Web! 



Guias de Ajuda 

Cpanel Guide: para ajudar a usar o Cpanel 
http://manage.resellerclub.com/kb/servlet/KBServlet/faq1582.html 

http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/AllDocumentation/WHMDocs/WebHome 

WHM Guide: para ajudar a usar o WHM 



Contate-nos 
Se você precisar de qualquer 
assistência  

Ligue para nós nos seguintes números: 

(BR): +55 (21) 3958 1254  

(EUA): +1 (415) 236 1970  

(UK): +44 (20) 7099 1834 

(India): +91 22 3079 7676 

Ou você pode enviar um e-mail para: 

br-‐sales@resellerclub.com	  


