Artigos - Como utilizar seu painel de cotrole - Art3 - endereço do seu site.

Art3, endereço do seu site.

Este é o painel de controle utilizado pelos melhores provedores de hospedagem do mundo, e reconhecidamente o
melhor software para gerenciamento de contas de hospedagem existentes no mercado. Saiba como utilizar os
recursos básicos do cPanel 10 logo abaixo:
Endereço de acesso: http://www.seudominio/cpanel Uma caixa de diálogo vai perguntar o nome de usuário e
senha para acesso;
Endereço de acesso ao Webmail: http://www.seudominio/webmail; Uma caixa de diálogo vai perguntar o nome
de usuário de e-mail e senha para acesso.

Adicionar/Remover contas:
Você mesmo poderá adicionar, editar ou remover contas POP3, de uma maneira fácil, prática e rápida;

Email Pega-tudo:
Através dessa opção você poderá configurar uma conta de email para receber todos os emails enviados para o seu
domínio sem destinatário correto;

Auto-Respostas:
Esta função lhe permite configurar respostas automáticas para suas contas de e-mail;

Filtros de Email:
Esta função lhe permite configurar seus endereços de e-mail para enviar uma cópia de qualquer mensagem
recebida para outros endereços de e-mails que você determinar;

Mailing Lists (Lista de Discussão):
Cria grupos de correspondência e permite que você cadastre novos participantes, defina quem são os gerentes ou
mudar para informativo;

Eliminador de Spam:
Habilitando a Caixa de Spam fará com que todas as mensagens bloqueadas pelo Eliminador de Span sejam
enviadas para uma conta de email chamada 'spam'. Você deverá usar IMAP ou Horde/IMP (Webmail) para checar
estas mensagens.

Oferecemos 3 modelos de WebMail (Horde, Round e SquirrelMail), com funcionalidade total para envio,recebimento
e leitura de e-mails pela Web.

Essa função permite que você mude a senha de acesso do painel de controle, estatísticas e FTP.

Essa ferramenta permite que você crie zonas de DNS´s para ilimitados nomes de domínios de sua propriedade, os
quais deseja que apontem para o seu site web (mesmo conteúdo).

Você poderá utilizar este recurso para verificar o tamanhos dos arquivos/pastas de um domínio.

Com este recurso você poderá criar áreas restritas em seu site, onde somente pessoas cadastradas,sócios ou
clientes tenham acesso, de uma forma rápida e fácil.

Este banco de dados é um dos mais poderosos, conhecidos e utilizados em todo o mundo, por possuir uma maior
velocidade de acesso para grandes bases de dados. Através do Gerenciador MySQL você poderá criar seus bancos
de dados, usuários, permissões de acesso, tudo de forma automática, prática e rápida.

