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Cadastrar  
Serviços Web  



Cadastrar Serviços Web  
Painel de Controle >> Configurações >> Gerir Produtos e Preços  



Configurar seu Pacote de 
Hospedagem 



Configurar Pacote de Hospedagem Multi-
Domínios  
Configurar Preços  



Configurar seu Pacote de Hospedagem 
Multi-Domínios  
Configurar Preços (Precificação Telescópica) 

ResellerClub permite que você configure Preços 
Telescópicos para todos os adicionais dos Serviços 
Web e renovações para cada um dos seus planos. 
Isso simplemesnte significa que você pode 
oferecer descontos progressivos para os seus 
consumidores e quando eles optarem por 
adicionar/renovar seus pedidos com você para 
vários meses.   



Configurar Pacote de Hospedagem 
Multi-Domínios  
Configurar Preços (Precificação Telescópica) 

Exemplo: Supondo que seu Preço de Custo em um Plano de Negócios é de USD 4.83 por mês. Dependendo do 
seu modelo de negócios, você pode configurar seu Preço de Venda por 3 meses como USD 10 por mês. Agora, se 
um consumidor desejar adicionar um pedido de hospedagem abaixo do Plano de Negócios por 12 meses, ele será 
taxado USD 120 (USD 10 por mês). Entretanto, com o modelo de Precificação Telescópica, você pode configurar um 
preço reduzido, USD 5 por m^es. Desse modo, seu consumidor é taxado USD 60 ao invés de USD 120, 
aproveitando então um desconto por um compra de longa duração.   



Configurar Pacote de Hospedagem 
Multi-Domínios 
Exibir isso no SuperSite  



Apenas clique e arraste as 
planilhas que você deseja 

exibir em seu SuperSite. Não 
se esqueça de recarregar 

após todas as configurações.   

Agora você pode ver todos os 
produtos. Clique em Edtiar 
Configurações e depois em 
Hospedagem Multi-Domínios.   

Configurar Pacote de Hospedagem 
Multi-Domínios  
Exibir isso no seu SuperSite  



O Processo de Compra  



Processo de Compra  
(Quando você compra em nome de seu cliente) 

Adicionar uma conta de consumidor  



Processo de Compra 
Comprar um Pacote de Hospedagem  

Escolha entre os dois planos, selecione duração 
e clique em Comprar 



Processo de Compra 

Insira o Domínio para o qual você está comprando o Pacote de Hospedagem e selecione “Continuar” 

Insira o nome de usuário do consumidor e finalmente prossiga para a página de pagamento   



Processo de Compra 

O Pacote de Hospedagem foi finalmente adquirido   



Processo de Compra 
Ativar o pedido 

Selecione Executar o(s) pedido(s), mas:  

Keep the Invoice – Se você deseja lembrar o seu consumidor que ele precisa te 

pagar.  

Cancel the Invoice– Se você vai aceitar um pagamento offline do seu consumidor. 



Seu pedido está agora feito  

Processo de Compra 
Ativar seu pedido 



Processo de Compra (Quando o 
consumidor compra diretamente)  
Ativar seu pedido  

O consumidor vai diretamente 
para o seu SuperSite e faz o Log 
In ou cria uma conta nova  

Ele então pode comprar 
qualquer produto e então 
prosseguir para o pagamento. 
Você pode integrar vários 
métodos de pagamento para 
coletar pagamentos online de 
seus consumidores.  



Gerenciar seu 
Pacote de 
Hospedagem 



Gerenciar seu Pacote de 
Hospedagem 

Procure por seu pedido por 
uma Hospedagem Multi-
Domínio na Home Page do seu 
Painel de Controle  

Agora clique em Gerir Hospedagem 
Multi-Domínio  

Acessar seu cPanel  



Acesse seu cPanel  

Agora você será direcionado para o seu 
painel de controle de hospedagem  

Gerenciar seu Pacote de 
Hospedagem 



Gerenciar seu Pacote de 
Hospedagem 

Para adicionar mais domínios neste 
pacote, clique em Adicionar Domínios 
no cPanel  

Insira um domínio e clique em Adicionar Domínio  

Adicionar Domínios 

O domínio foi adicionado 



Gerenciar seu Pacote de 
Hospedagem 
Mudando Nome de Servidores   



Links para ajudá-lo com HOSPEDAGEM DE 
SITES para o seu consumidor  

Guia de Serviço de Hospedagem Web: Para ajudá-lo a 
realizar Upgrades, Downgrades, Renovações, Deletar, Mover, 
etc. 

http://manage.resellerclub.com/kb/answer/1229 

Guia do cPanel: Para ajudá-lo a se familiarizar com o cPanel.  
elp you get familiar with Cpanel 
http://manage.resellerclub.com/kb/servlet/KBServlet/
faq1582.html 



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	  


