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Características 



Características da  
Revenda de Hospedagem 

Acesso Plesk Reseller para dividir pacotes e especificar seus próprios  
parâmetros de hospedagem 
Fornece contas Plesk Ilimitadas 

Instale mais de 200 aplicativos com apenas um clique, incluindo 
WordPress, Drupal, Joomla, SugarCRM 

Hospede Domínios Ilimitados, Contas de Email, Bases de Dados 

MySQL e mais 

WHMCS,  um gerenciamento de clientes tudo-em-um, faturação & 
relatórios de soluções para negócios online oferecido GRATUITAMENTE 



Inscrição 



Inscreva-se para Revenda de 
Hospedagem 

Mude o status para “vender”. Nota: para Revenda de 
Hospedagem Windows, o status padrão é “vender”. 



A Revenda de Hospedagem é para 
todos! 

Você pode escolher entre: 

Comprar pacotes de Revenda de 
Hospedagem para si mesmo e 

revender Pacotes customizados para 
seus clientes 

02 
Revender pacotes para seus 
clientes & sub-revendedores 

01 



Como começar a Revender? 



Estabeleça um preço para 
Revenda de Hospedagem 

Clique em Editar 
para mudar os 

nomes dos Planos 



Adicionar Slabs & Estabelecer Preços Telescópicos 

Dê descontos para clientes que compram pacotes de longo prazo. 

!  Se um cliente compra um pacote por um mês, ele será cobrado um preço, mas se ele comprar um pacote 
por 3 meses ou mais, você pode dá-lo um desconto, cobrando menos por mês. 

!  No entanto, se você não quiser usar preços telescópicos para seus clientes, você pode definir o mesmo 
preço de venda do primeiro mês para todos os outros meses. 



Exibir os preços em seu SuperSite 
Atualize o cache para SuperSite & PartnerSite 

Inicie SuperSite Admin Area 



Exibir os preços em seu 
SuperSite 



Display It On Your Supersite 

Click on Settings 



Exibir os preços em seu SuperSite 



Comprar um pacote de 
Revenda de Hospedagem 
Windows 



Adquirir um Pacote 



Adicionar uma Conta de Cliente 



Comprar um Pacote de 
Hospedagem 



Comprar um Pacote de 
Hospedagem 



Ativar seu Pedido 



O cliente acessa diretamente 
o seu SuperSite e faz login ou 
cria uma nova conta 

O cliente então pode adquirir 
qualquer produto e proceder 
para o pagamento. Você pode 
integrar vários métodos de 
pagamento para receber 
pagamentos online de seus 
clientes. 

Comprando diretamente do 
SuperSite 



Gerencie seu Pacote 



Gerencie seu Pacote 



Acesse sua conta Plesk 



Acesse a conta Plesk de seu 
Cliente 
Uma vez criados os planos na sua conta de Revendedor Plesk, você pode acessar 
o Painel Plesk de cada um de seus clientes a partir de sua própria home page 



Alterar Name Servers 
Aqui, você encontra a lista de Name 
Servers necessários para configurar seu 
domínio 

Alternativamente, se você quiser 
manter os nameservers do seu 
nome de domínio em vez de usar 
name servers da ResellerClub, 
você precisa adicionar os 
registros DNS listados nesta 
página, em seus name servers 
existentes. 



Adicione Child Name Servers 

Digite os name servers e 
endereços IP. Uma vez 
cadastrado, você pode usar 
esses Child Name Servers, por 
sua vez, como Name Servers 
para registrar outros domínios. 

Este não é um passo obrigatório e 
você pode perfeitamente usar os 
name servers rotulados brancos para 
todos os sites hospedados. No 
entanto, ter name servers com sua 
marca será útil no fortalecimento da 
marca de sua empresa de 
hospedagem. No caso, se o domínio é 
registrado conosco, você precisa ir 
para o detalhe do pedido de domínio 
e clique em Child Name Servers. 

Personalizar seus Name Servers 



Adicione A Records  

Por favor, note: 

Se você deseja ter quatro name servers com sua marca, então você vai precisar criar quatro 

Child Name Servers e, correspondentemente, quatro A Records. 

!  Existem várias formas de obter o IP necessário para criar Child Name 

Servers: Você pode executar ping para o domínio principal do seu pacote de 

revenda de hospedagem ou pingar qualquer um dos name servers rotulados 

brancos. Você ainda pode obtê-lo entrando em sua conta cPanel ou WHM. 

!  Depois de ter criado os Child Name Servers, então você também vai 

precisar criar A Records correspondentes de sua interface de gerenciamento 

DNS. Se você estiver gerenciando o DNS do seu pacote de revenda de 

hospedagem, então você pode adicionar os A records entrando em cPanel ou 

acessando o recurso de edição de zona de DNS dentro do WHM. 

Personalize seus Name Servers 



Personalize seus Name Servers 



Personalize seus Name Servers 
Você precisa fazer o mesmo 
para os outros Child Name 
Servers que criou 

Uma vez adicionados os registros, clique em ‘Update’ 

Coloque aqui o IP 
correspondente aos 
nossos nameservers 

Plesk 



Instalação WHMCS através do Softaculous 

Quando clicar em WHMCS, você receberá sua Chave de Licença. Para instalar o WHMCS 
você pode seguir esse guia: http://docs.whmcs.com/Installing_WHMCS 

Obtenha sua Chave de Licença WHMCS  



É Isso! 

Agora você está preparado para iniciar seu 
negócio de Revenda de Hospedagem Web! 



Ajuda 

Guia	  Plesk:	  Para	  ajudar	  a	  familiarizar-‐se	  com Plesk 
h3p://www.parallels.com/fileadmin/parallels/documents/support/

plesk/plesk-‐10-‐control-‐panel-‐user-‐guide.pdf	  



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	  


