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Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στις υπηρεσίες φιλοξενίας της THE WEB POWER .
Οι ακόλουθες οδηγίες είναι απαραίτητες για τη χρήση της υπηρεσίας. Εδώ περιέχονται όλοι οι κωδικοί
πρόσβασης και τα στοιχεία login για το λογαριασμό σας. Παρακαλούμε διαβάστε τις πληροφορίες πολύ
προσεκτικά και κρατήστε αυτό το email σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
+=========================================================================================+
Account Information
+=========================================================================================+
Hostname ~ praisos.com
IP Address ~ 67.225.156.252
Πακέτο Φιλοξενίας ~ Super Basic hosting
Λήξη συνδρομής ~ 14/12/2013
DNS Servers : ns1.thewebpower.org
ns2.thewebpower.org
Email Επικοινωνίας ~ info@praisos.com
σε περίπτωση που το email που μας έχετε δηλώσει για επικοινωνία αλλάξει , παρακαλούμε ενημερώστε
μας σχετικά
+=========================================================================================+
Account Management
+=========================================================================================+
Σύνδεση στον server μέσω FTP
hostname ~ praisos.com
username ~ praisos
password ~ gt03CKW2ZT
Βάλτε τις σελίδες σας στον φάκελο /public_html . Η διαδρομή είναι /home/praisos/public_html/
Σύνδεση με το CONTROL PANEL
Το Control Panel σας βρίσκεται στη διεύθυνση : http://praisos.com/cpanel , Συνδέεστε με
username ~ praisos
password ~ gt03CKW2ZT
+=========================================================================================+
Domain Registration
+=========================================================================================+
Αν η κατοχύρωση του ονόματός σας δεν έχει ακόμα τελειώσει και το domain name δεν φαίνεται στο
ΙΝΤΕΡΝΕΤ τότε χρησιμοποιήστε στην θέση του ονόματος την
IP address
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που μεταφέρετε το site σας από άλλον provider και δεν έχει γίνει ακόμη
αλλαγή στους nameservers του ονόματος.
Στις περιπτώσεις αυτές μπορείτε να δείτε τις σελίδες σας πληκτρολογώντας στο internet την προσωρινή
διεύθυνση
http://67.225.156.252/~praisos
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+=========================================================================================+
Μερικές Επιπλέον Οδηγίες που αφορούν το Site σας
+=========================================================================================+
1. Οδηγίες ρύθμισης e-mail client για λειτουργία λογαριασμών αλληλογραφίας
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα e-mail πρόγραμμα όπως το Outlook για να παίρνετε και να στέλνετε emails, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να το ρυθμίσετε.
email διεύθυνση ~ το_προθεμα_μου@praisos.com
username ~ το ίδιο με την email διεύθυνση
password ~ αυτό που έχετε ορίσει μέσα από το Control Panel
POP server (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας) ~ mail.praisos.com
SMTP server (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας) ~ mail.praisos.com
2. Σύνδεση με το WEBMAIL :
To webmail είναι εγκατεστημένο στην διεύθυνση : http://praisos.com/webmail
3. Πρόγραμμα FormΜail
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προεγκατεστημένο πρόγραμμα FormΜail για την λειτουργία των φορμών
επικοινωνίας ,αρκεί να δημιουργήσετε μια φόρμα με οποιοδήποτε πρόγραμμα σχεδίασης ιστοσελίδων.
H γραμμή εντολής της φόρμας πρέπει να είναι :
<form action="/cgi-sys/FormMail.cgi" METHOD = "POST">

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Διαφημιστείτε τώρα ΔΩΡΕΑΝ στον Κατάλογο του TOP 100 BEST GREEK SITES
Η συμμετοχή του site σας στο TOP 100 BEST GREEK SITES είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
Δείτε λεπτομέρειες εδώ, http://top100.gr
Το TOP 100 BEST GREEK SITES είναι μια πραγματική ευκαιρία για σας για να καταξιωθεί το site σας στα
μάτια των χρηστών του Internet, να αποδείξετε σε όλους την πραγματικά καλή δουλειά που έχετε κάνει,
αλλά και για να αυξήσετε θεαματικά την κίνηση ( traffic ) στο site σας σε μικρό χρονικό διάστημα.
Σας καλούμε λοιπόν να κάνετε την εγγραφή του site σας στον κατάλογο που επιθυμείτε .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Για να βρείτε άμεσα απαντήσεις σε θέματα web hosting παρακαλούμε επισκεφτείτε τη Γνωσιακή Βάση
υποστήριξης της THE WEB POWER στην διεύθυνση http://thewebpower.com/support/Knowledge-Base.php
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, που επιλέξατε την The Web Power.
Είμαστε πάντα στην διάθεση σας .
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