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Tài liệu hướng dẫn sử dụng Control panel cho tên miền

I. Hướng dẫn ñăng nhập
Quí khách sẽ nhận ñược 1 email thông báo tài khoản như sau. Click vào link trong email
như hướng dẫn ñể kích hoạt tài khoản

Link truy cập là http://domain.fptdata.vn/ hoặc https://domain.fptdata.vn , nhập
username và password ñược cung cấp ñể ñăng nhập
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II. Trỏ ip web
ðể trỏ ip web các bạn cần có 2 Record A ñể người dùng gõ http://tênmiềncủa bạn.com
hoặc http://www.tênmiềncủabạn.com ñều vào ñược website của bạn
Record A thứ nhất : ñể người dùng gõ http://tênmiềncủabạn.com là vào ñược website thì
cần khai báo 1 bản khai như sau:
- Host Record : ñiền @
- Record Type : chọn A
- Address: ñịa chỉ IP nơi chứa web của bạn.
Record A thứ 2: ðể người dùng gõ http://www.tenmiencuaban.com sẽ vào trang web
của bạn thì bạn thêm Record A nữa với thông số như sau:
- Host Record : ñiền www
- Record Type : chọn A
- Address : ñịa chỉ IP nơi chứa web của bạn.

III. Trỏ ip mail
ðể trỏ mail cũng cần có 2 record một record A và một record MX.
Record A : ðể cho server DNS biết ñược Server mail của bạn nằm ở ñâu thông số thêm
như sau :
- Host Record : mail
- Record Type : chọn A
- Address : ñịa chỉ IP nơi chứa mail của bạn.
Record MX : dùng ñể xác ñịnh mail Server cho tên miền của bạn các thông số thêm như
sau :
- Host Record : @
- Record Type : Chọn MX
- Address : mail.tenmiencuaban.com
- Priority : nếu bạn có nhiều mail server thì xác ñịnh ñộ ưu tiên cho các server,
chỉ số priority càng nhỏ thì ñộ ưu tiên càng cao.
Còn nếu bạn chỉ có một mail server thì hãy ñể mặc ñịnh là 10.
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IV. Trỏ Subdomain
ðể trỏ subdomain bạn chỉ cần thêm một record A các thông số như sau:
- Host Record : Gõ tên subdomain của ban.
- Record Type : Chọn A
- Address : ñịa chỉ IP chứa web subdomain.

V. Ví dụ tham khảo
Tôi có một tên miền là abc.com, một website ñể trên host có ñịa chỉ IP là 210.245.10.1,
và một host mail có ñịa chỉ IP là 210.245.10.2 Nếu tôi muốn khi người dùng truy cập vào
ñịa chỉ http://abc.com, http://www.abc.com sẽ vào trang web của tôi và khi gửi mail ñến
ñịa chỉ có dạng *@abc.com thì sẽ gửi về server mail của tôi thì tôi sẽ thêm các Record
như sau
1. Trỏ ip web

2. Trỏ ip mail

Và nếu tôi có thêm một website thuộc về lĩnh vực giải trí chẳng hạn ñể trên host
210.245.10.3 tôi muốn khi người dùng truy cập vào ñịa chỉ http://giaitri.abc.com sẽ mở
trang web giải trí thì tôi thêm 1 record như sau :
3. Trỏ subdomain

Như vậy số record ñể ñáp ứng yêu cầu của tôi là:
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