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ABSTRACT:

Popis administrace, modifikace ftp účtů, nastavení domén třetího řádu, správa mailových adres,
automatizovaná instalace aplikací, ochrana adresářů heslem, správa databáze.

PLACE O F O R I GI N:

Plzeň, Česká Republika

Přihlášení do administrace

Po zadání adresy administračního rozhraní
na adrese: https://admin.janforman.com/
použijte svoje údaje pro přihlášení a stiskněte enter nebo klikněte na Přihlásit

Administrace mailových účtů
Pro vytvoření nového účtu (pokud máte přidělené volné) klikněte na Vytvořit e-mailovou adresu

Zvolte doménu z listu a do políčka vyplňte požadovanou adresu, prosím nepoužívejte diakritiku
a nestandartní znaky. Pokud si přejete vytvořit adresu: jan.novak vložte ji do volného pole.

Funkce doménový koš vytvoří adresu na kterou dorazí veškeré maily adresované na doménu.
Tudíž se akceptuje jakýkolivtext@vasedomena.com a dorazí do této schránky.
Klikněte na Vytvořit e-mailovou adresu a poté se můžete přihlásit do vaší mailové schránky.
Pro přihlášení prosím používejte celou adresu včetně domény.
Protokol IMAP a POP3 je dostupný na adrese
mail.vasedomena.com
Pro odesílání pošty můžete použít SMTP se stejnými parametry bez šifrování se shodným
přihlášením.

Administrace databází
Klikněte na položku Databáze v sekci MySQL objeví se seznam databází a pokud máte přidělený
dostatečný počet můžete vytvořit novou.

Vytvořte databázi, zadejte její textový popisek pro lepší orientaci a vaše heslo pro databázi.
Jméno databáze a uživatel je vytvořen automaticky dle schématu uživatelsql1 … uživatelsql4 atd.

Pro přihlášení uvnitř aplikací použijte
jméno a uživatel databáze dle vygenerovaného názvu, heslo, které jste si zvolili.
Příklad:
mysql_connect('localhost','uzivatelsql1','vaseheslo');
mysql_select_db('uzivatelsql1');

Konfigurace domén třetího řádu

V následujícím dialogu si můžete nastavit do kterého adresáře má doména směrovat.

Do jména domény vyplňte požadovaný název, funkce alias pro doménu provede přesměrování této
domény na jinou vaši doménu (má prioritu).
Cesta z vaší adresářové struktury, kam má být doména nasměrována, popř URL kam má
proběhnout přesměrování (má prioritu).
Můžete si zvolit bezpečnostní limit na váš domovský adresář, nebo podadresář, kam je doména
nasměrována (aplikace nemůže měnit soubory mimo tento adresář).

Nakonfigurování FTP přístupů

Zde můžete vytvořit nový FTP účet, povolit mu jen konkrétní adresář, odebrat, nebo změnit
stávající.

Ochrana adresáře heslem
Zde můžete upravit přístup do jednotlivých adresářů na vašem účtu. Zvolte adresář, jméno
uživatele a heslo. Změny se projevují po dávkovém zpracování tj. každou patnáctou minutu.

Automatizovaná instalace balíčku

V seznamu si vyberte aplikaci, kterou chcete instalovat popř. si můžete zobrazit doplňující
informace k balíčku.

Zvolte doménu a lokalitu kam chcete balíček umístit.
Následuje formulář vygenerovaný balíčkem pro instalaci (liší se pro každý balíček).
Zvolte heslo do databáze (bude vytvořena automaticky) a balíček bude bez zásahu automaticky
nakonfigurován do funkčního stavu.

Instalace a odinstalace balíčků probíhá vždy v celou hodinu, jejich stav si můžete ověřit ve funkci:
Moje balíčky

Funkcí odinstalovat balíček se odeberou všechny soubory a zároveň veškerá data z databáze!
Odkazy na aplikaci se různí dle balíčku a bývá tam odkaz na administraci, jméno a heslo si
obvykle zvolíte při instalaci balíčku.

Administrace SQL databáze

Zde můžete spouštět dotazy nad svojí databází, provádět import / export, definovat pohledy, klíče,
vkládat funkce.
Editace struktury tabulky vypadá následovně.

Databáze má nalinkované GISové funkce, tudíž lze vkládat plochy a body popř. provádět běžné
jednoduché analytické operace. Prostorová složka je uložena ve sloupci u tabulky, data lze
vizualizovat i exportovat rovnou z administrace databáze.

Import dat lze provést z formátu SQL, CSV, XML, ESRI-SHP
Export struktury pro vývojové nástroje CodeGen
Export dat nebo struktury SQL, OpenDocumentText, Word2000, SQL, PHP Array, CSV/Excel, PDF,
XML

Editace záznamu v tabulce se provádí jednoduchým klikem na vylistovanou položku

Webový klient pro internetovou poštu
Je dostupný na adrese mail.vasedomena.com, pro přihlášení prosím vyplňte kompletní adresu a
heslo.

Tažením mailu ho můžete přesunout do jiné složky, nebo mu přiřadit vícero štítků.
Kliknutím na štítek ho odeberete.
V nastavení lze nastavit automatické přiřazování štítků dle typu příchozí zprávy

Import a export kontaktů je možný z formátu vCard maily lze navíc k štítku označit červenou
vlaječkou.
Při odeslání zprávy lze využívat vícero identit. U adresáta funguje automatické doplňování ze
seznamu při tvorbě nového mailu.

