MANUAL DO CPANEL
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.

Gerenciador de E-mails:
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.

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

Alterar Senha:
Essa função permite que você mude a senha de acesso do painel de controle, estatísticas e FTP.
Domínios Parkeados:
Essa ferramenta permite que você adicione domínios adicionais a uma conta, O domínio "Parkeado" é
redirecionado para o domínio escolhido.
Apontamentos:
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).
Gerenciador Ftp:
Este recurso permite criar facilmente novas contas de FTP. Com múltiplas contas de FTP, você pode
restringir uma conta FTP a um determinado diretório dentro do seu domínio.

Gerenciador de Arquivos:
Você poderá utilizar este recurso para criar, carregar, mover, renomear e apagar arquivos e
diretórios.Ideal para usuários com pouca experiência com FTP.

Espaço utilizado:
Você poderá utilizar este recurso para verificar o tamanhos dos arquivos/pastas de um domínio.
Ferramentas de Backup:
Através dessa função você pode baixar o backup completo do conteúdo de uma conta, em formato
compactado, para seu computador pessoal. Esta função também permite a restauração de uma conta
pelo backup presente em seu computador pessoal. No entanto, se precisar restaurar uma conta por
qualquer motivo, solicite ao nosso departamento de suporte técnico que o faça pelo nosso backup
diário, pois é muito mais prático e rápido. Baixar o backup de uma conta para seu computador pessoal
é apenas uma opção de segurança adicional.

Senha de Proteção de Diretórios:
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.

Páginas de Erro:
Agora você pode criar suas próprias páginas com mensagens específicas que serão mostradas para o
internauta quando ele digitar um endereço errado ou quando tentar acessar um diretório protegido onde
ele não tenha permissão de acesso, por exemplo. Chega de telas com mensagens de código confusas
para o visitante do seu site.
Subdomínios:
Através dessa opção você poderá configurar subdomínios de seu domínio apontando para um diretório
dentro de seu website. Exemplo: http://nome.seudominio.com.
Banco de Dados MySql:
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.
phpMyAdmin:
O phpMyAdmin é um excelente programa via web para a administração de sua base de dados
MySQL.Fácil de usar, extremamente intuitivo, seguro e confiável, este programa é largamente
utilizado em todo o mundo. Com ele, gerenciar seus bancos, será uma tarefa muito agradável.
Banco de dados PostGreSQL:
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.
phpPgAdmin:
O phpPgAdmin é um excelente programa via web para a administração de sua base de dados
PostGreSQL. Fácil de usar, extremamente intuitivo, seguro e confiável, este programa é largamente
utilizado em todo o mundo. Com ele, gerenciar seus bancos, será uma tarefa muito agradável.
Redirects (Redirecionamento):
Este recurso permite você redirecionar toda a sua página para um arquivo específico.
Extensões FrontPage:
Esta opção instala as extensões FrontPage para que você use todos os recursos do mais popular
programa de confecção e manutenção de websites.

Web/FTP Stats (Estatísticas WEB/FTP):
Este recurso lhe permite acompanhar com detalhes como anda as visitas de seu website,lhe mostra
quantas visitas, sessões, transferência de arquivos você teve por dia, semana,mês e ano. Por exemplo:
Analog:
Produz um resumo simples de todos os acessos a seu site;

Webalizer:
Webalizer é um programa de estatísticas mais complexo que produz uma variedade agradável de
quadros e gráficos sobre quem visitou seu site. Este é provavelmente o mais popular programa de
estatísticas disponível hoje.

Raw Access Logs (Logs de Acesso):
Permite fazer o download dos logs de acesso (não formatados) de sua conta. Esse recurso é muito útil
se você utiliza um software próprio de estatísticas por exemplo.

Gerenciador do Raw Log (Gerenciador de Logs de Acesso):
Este recurso permite o gerencimento dos logs de acesso, onde armazenar e quando remover, por
exemplo.

Log de Erros:
Exibe as últimas 300 mensagens de erro exibidas aos seus visitantes, facilitando a identificação de
problemas no seu website.

Cadastro em sites de busca:
Esta função lhe permitirá cadastrar seu site nos principais mecanismos de busca.
Chatroom (Salas de Chat):
O Chat permite que seus visitantes se comuniquem, criando um ambiente de "comunidade virtual",ou
que você atenda seus clientes. Basta incluir as linhas de código em sua página, para ter o chat
funcionando.
Bulletin Board (Fórum - phpBB):
Um dos mais populares software para fórum, disponível para instalação com um clique no mouse.
Central CGI / Livraria de Scripts:
Estas funções lhe permitirão instalar em sua conta diversos scripts, tais como Contadores,Livro de
visitas, Relógio, Contagem Regressiva, Formmail Seguro, Pesquisa no Site, Gerenciador de Banners,
dentre outros. Com estes recursos, a instalação de scripts que iriam tomar um bom tempo e exigir
muito conhecimento técnico agora é automática, rápida e simples.

Agora Shopping Cart:
Esta função permite instalar em sua conta um Shopping Virtual gratuito em sua conta.
Trabalhos Cron:
Esta é uma interface para o programa Cron. Através dele você pode agendar a execução de uma tarefa
para uma determinada hora ou em intervalos regulares.
Ferramentas de Rede:
Permite verificar configurações de DNS´s e efetuar traceroutes entre o servidor e seu computador
pessoal.
Tipos MIME:
Permite à associação de arquivos a determinadas extensões pre-estabelecidas.

Apache Handlers:
Permite associação de arquivos à extensões para que determinados arquivos de programação sejam
executados.
Proteção de Hotlink:
Se habilitado impede que outros sites utilizem o conteúdo de seu site através de hotlinks. Apenas as
url´s que você definir poderão criar hotlinks para o conteúdo de seu site.
Index Manager (Proteger Conteúdo):
Esta ferramenta permite habilitar "Acesso Negado" para um diretório específico que não tenha uma
página de index (por exemplo um diretório de imagens), impedindo visitantes de visualizarem seu
conteúdo.
Fantástico:
Através desta ferramenta você poderá instalar programas prontos em sua conta com apenas alguns
cliques, sem que seja necessário ter conhecimentos em programação (PHP-Nuke, Post-Nuke,
phpWebsite, Xoops, Blogs b2, pMachine Free, PHP Support Tickets, Support Services Manager,
Discussion Boards, phpBB2, nvision Board, OS Commerce, 4imagens Gallery, PHPauction,
PHProjekt, phpLinks, Moodle, Noahs Classifieds, PHPlist, WebCalendar, dentre outros).

