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Características 



Características VPS 
! Hardware	  dos	  Servidores	  
•  Dell	  R610,	  processador	  Dual	  Intel	  Xeon	  3.06	  
GHz	  Hex-‐Core	  	  com	  HT	  

•  72GB	  RAM	  
•  2x250GB	  Local	  HDD	  in	  RAID	  1	  
•  Servidores	  localizados	  em	  Data	  Foundry	  (US)	  

! Disposi/vo	  NetApp	  
•  FAS	  3240	  
•  99.999%	  UpRme	  ~	  5.26	  minutos	  for	  a	  do	  ar	  
por	  ano	  

•  RAID	  DP	  
•  Snapshots	  

! So3ware	  
•  CentOS	  6	  64-‐bit	  
•  Parallels	  Virtuozzo	  Containers	  (PVC)	  v4.7	  



Inscreva-se para VPS 



Change the status to “selling”.  

Inscreva-se para VPS 



Estabeleça os Preços 



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 



Nota Importante: VPS beta só está disponível para o SuperSite 2 .Se você ainda não mudou 
para o SuperSite2; você pode usar sua URL personalizada do SuperSite2 para realizar 
compras. 

Exibir os preços em seu Supersite 



VPS para todos! 



Adicione uma Conta de Cliente 



Compre um Pacote de 
Hospedagem 



Compre um Pacote de 
Hospedagem 



Compre um Pacote de 
Hospedagem 



Gerencie seu 
Pacote de 
Hospedagem 



Gerir seu  
Pacote de Hospedagem 



Acesse Virtuozzo 

Manage Add-Ons 

Gerir seu  
Pacote de Hospedagem 



É Isso! 
Agora você está pronto para começar o seu 
negócio de hospedagem 



Ajuda 
Guia	  do	  Usuário	  WHMCS:	  Para	  te	  ajudar	  você	  a	  

familiarizar-‐se	  com	  WHMCS	  
hFp://docs.whmcs.com/Support_Center	  

hZp://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/AllDocumentaRon/WHMDocs/WebHome	  

Guia	  WHM:	  Para	  te	  ajudar	  a	  familiriarizar-‐se	  com	  WHM	  

Guia	  cPanel:	  Para	  te	  ajudar	  a	  familiarizar-‐se	  com	  o	  

cPanel	  
hZp://manage.resellerclub.com/kb/servlet/KBServlet/faq1582.html	  

Guia	  do	  Usuário	  Parallels	  Power	  Panel:	  
hZp://www.parallels.com/fileadmin/parallels/documents/support/
virtual_automaRon/Parallels_Power_Panel_Users_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 


