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Características da 
Hospedagem 



Características da  
Hospedagem Multi Domínio Windows 

!  Hospedagem baseada em Windows com suporte para múltiplos 

domínios em uma única conta Plesk 

!  Espaço em disco e Largura de banda Ilimitados 

!  Suporta ASP.Net 4.0, MSSQL 2008, MYSQL 5.0.22, PHP 5.2.13, Windows 

server edição 2008. 

!  Instale Wordpress, Joomla, Drupal e vários outros aplicativos através do 

Plesk 



Increva-se para 
Hospedagem 



Inscreva-se para 
Hospedagem Multi Domínio Windows 
Painel de Controle >> Configurações >> Gerir Produtos e Preços 



Configure seu 
Pacote 



Configure sua Hospedagem Multi Domínio 
Windows 
Estabeleça o preço 



Configure sua Hospedagem Multi Domínio 
Windows 
Estabeleça o preço (Preço Telescópico) 

Dê descontos para clientes que compram por períodos longos.  
Exemplo: Quando seu cliente compra por 3 meses, ele será cobrado R$ 10/mês, mas se ele 
compra para 6 meses ou mais, você pode dar-lhe um desconto combrando menos. 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 o preço em seu SuperSite 

Configure sua Hospedagem Multi Domínio 
Windows 



Exibir o preço em seu SuperSite 

Configure sua Hospedagem Multi Domínio 
Windows 



Exibir o preço em seu SuperSite 

Apenas arraste e solte os preços que você deseja exibir em seu SuperSite 
Não esqueça de atualizar o cache depois de estabelecer as 
confugurações 

Configure sua Hospedagem Multi Domínio 
Windows 



Através de seu Painel de Controle de Revendedor 
Atualizar o Cache 



Atualizar o Cache 
Através de SuperSite Admin Area 



O Processo de Compra 



Processo de Compra (Quando Você Compra Em Nome De 
Um Cliente) 
Adicione uma conta de cliente 



Processo de Compra 
Comprando um pacote de hospedagem 

Choose from the 2 plans , select duration  
and click Buy 



Processo de Compra 



Ative seu Pedido 

Selecione Executar o pedido (s), mas:  

Mantenha a fatura - se você gostaria 

de lembrar seu cliente que ele / ela 

precisa pagar 

Cancelar a fatura- Se você comprou o 

pacote para si mesmo. 

Seu pedido foi executado 

Processo de Compra 



Processo de Compra (Quando o cliente compra diretamente) 
Ative seu pedido 

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

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



Gerencie seu Pacote 



Gerencie sua Hospedagem Multi Domínio Windows 

Procure seu pedido de 
Hospedagem Multi Domínio na 

home page do seu Painel de 
Controle 

Clique em Gerenciar Hospedagem Web 

Acesse o seu painel Plesk 

Você será direcionado ao seu 
Painel de Controle Plesk 



Para adicionar mais domínios ao pacote, 
clique em Domínios e Websites 

Domínios Adicionais 

Clique em adicionar novo 
domínio 

Gerencie sua Hospedagem Multi Domínio Windows 



Domínios Adicionais 
Gerencie sua Hospedagem Multi Domínio Windows 



Alterar Name servers 

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

Alternativamente, se você quiser 

manter os name servesrs do seu nome 

de domínio em vez de usar os name 

servers da ResellerClub, você precisa 

adicionar os registros DNS listados 

nesta página, em seus Name Servers 

existentes. 

Gerencie sua Hospegagem Multi Domínio Windows 



Guia para serviço de Hospedagem Web: Para te ajudar a fazer 
Upgrade, Downgrade, Renovar, Deletar, Mover, etc. 

Guia Plesk: Ajuda para se familiarizar com o Painel Plesk 
http://manage.resellerclub.com/kb/sites/default/files/Plesk-10.4-Control-Panel-User-Guide.pdf 

http://manage.resellerclub.com/kb/answer/1390 

Ajuda 



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	  


