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Úvod

EXO HOSTING tím pre vás pripravil manuál k produktu Multihosting, ktorý podrobne 
popisuje možnosti využitia tohto balíčku.
Multihosting je určený pre náročnejších zákazníkov, ktorí spravujú viac stránok. Už viac nie 
je potrebný samostatný hostingový balíček pre každú doménu – v rámci jedného balíčku 
Multihosting je možné využívať neobmedzené množstvo domén. Každej doméne priradíte 
presne toľko parametrov, koľko potrebuje projekt na nej umiestnený. Znížia sa tak vaše 
náklady i náročnosť správy hostingu.
Objednávka a nastavenia pre Multihosting sú dostupné cez Control panel - 
http://www.exohosting.sk/download/manual/Prirucka_Control_panel_nova_verzia.pdf

Ak máte k manuálu alebo k samotnému produktu akékoľvek návrhy, pripomienky či otázky, 
pošlite nám ich prosím na e-mailovú adresu pocuvamevas@exohosting.sk. 

Príjemnú prácu s hostingovým balíčkom Multihosting Vám praje
EXO HOSTING tím
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1 Objednávka

Objednávkový proces pre Multihosting je jednoduchý a rýchly. Objednávku je možné 
vyplniť cez našu stránku na adrese https://www.exohosting.sk/multi-objednavka/  alebo 
cez Control panel v sekcii Objednávka Multihosting.
V rámci objednávky Multihostingu je možné objednať aj registráciu nových domén. Ak už 
máte domény, ktoré plánujete využívať v rámci Multihostingu zaregistrované, pridáte ich k 
balíčku po objednávke.

V prvom kroku objednávky zvoľte parametre, ktoré bude multihostingový balíček 
obsahovať.

Pri voľbe parametrov je tiež možné vybrať jednu z predvolených štandardizovaných 
šablón:

• Email multihosting

• Standard multihosting

• Mini multihosting
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Keď nastavíte parametre podľa Vašich predstáv, kliknite na tlačítko Pokračovať a prejdite 
k objednávke domén.

V prípade, že už máte domény zaregistrované u nás a chcete si objednať len 
multihostingový balíček, kliknite na tlačítko Pokračovať.

Pre objednávku novej domény alebo prevodu už zaregistrovanej domény k nám, 
vyhľadajte požadovaný názov domény a koncovku. V nasledujúcom kroku je možné 
priradiť parametre pre objednanú doménu / domény v rámci objednávaného 
multihostingového balíčku.
Ak nechcete k doméne priradiť žiadne parametre alebo ich pridáte neskôr, odkliknite 
položku Chcem pridať doméne parametre.
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Po pridelení parametrov pre objednávané domény alebo v prípade, že ste žiadne nové 
domény neobjednávali, prejdite do tretieho kroku objednávky, kde si môžte objednať 
doplnkové služby SSL certifikát (ak ste objednávali aj doménu), Zasielanie papierovej 
faktúry a Zavolanie pred expiráciou.
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2 Multihostingové konto

Po kliknutí na položku Multihosting v ľavom menu v Control paneli sa zobrazí úvodná 
stránka so základnými údajmi o vašom multihostingovom balíčku. Ak máte objednaných 
viac samostatných multihostingových balíčkov, zobrazí sa zoznam balíčkov. Základné údaje 
o balíčku sa zobrazia po kliknutí na príslušný balíček.

Na úvodnej stránke k multihostingovému balíčku vidíte základné informácie o danom 
balíčku: stav konta, stav platby, posledný variabilný symbol pre platbu, dobu 
prevádzkovania balíčku a kontaktné informácie platné pre daný balíček.
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Pod základnými údajmi o multihostingovom balíčku sa nachádzajú ikony pre ďalšie 
informácie a nastavenia balíčku.

2.1 Pridať doménu
K multihostingovému balíčku je možne pridať len doménu, ktorá sa nachádza v rovnakom 
konte v Control paneli.

Zo zoznamu vyberte doménu, ktorú chcete pridať k multihostingovému balíčku - po výbere 
sa zobrazí aktuálny hostingový balíček aktívny pre zvolenú doménu.
Kliknite na tlačítko Pridať doménu a v ďalšom kroku zvoľte spôsob, akým bude doména 
pridaná k Multihostingovému balíčku.

V prípade, že pre doménu pridanú do multihostingového balíčku bol aktívny platený 
hostingový balíček, alikvótna čiastka z platby za hostingové služby bude vrátená vo forme 
kreditu.
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2.2 Zoznam domén
V rámci jedného multihostingového balíčku je možné prevádzkovať neobmedzený počet 
domén, všetky sa zobrazia po kliknutí na ikonu Zoznam domén. Pri každej doméne sú 
uvedené pridelené parametre.

Po kliknutí na modrú ceruzku je možné parametre pridelené pre jednotlivé domény 
upraviť. Navýšenie počtu e-mailových schránok, FTP účtov a databáz sa prejaví ihneď, v 
prípade navýšenia priestoru pre web alebo e-maily sa však zmeny prejavia až po polnoci.

Kliknutím na červený krížik je tiež možné doménu z multihostingového balíčku odstrániť.
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2.3 Parametre multihostingu
V tejto časti sú zobrazené nevyčerpané parametre a tiež celkový objednaný objem 
parametrov v rámci multihostingového balíčku.

Kliknutím na tlačidlo Zmeniť môžete dynamicky upraviť celkové parametre 
multihostingového balíčku.
V prípade zvýšenia parametrov bude vystavená faktúra na doplatok alebo sa suma odráta 
z kreditu (podľa nastavenia). Ak parametre znížite, preplatok bude vrátený vo forme 
kreditu. 
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2.4 Hromadné štatistiky
V sekcii Hromadné štatistiky nájdete súhrnné štatistiky zobrazujúce využitie jednotlivých 
parametrov multihostingového balíčku.
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Kliknutím na tlačítko Detail sa zobrazí využitie daného parametra podľa jednotlivých 
domén.

2.5 Názov balíčka
Pre jednoduchšiu orientáciu v prípade objednania viacerých samostatných 
multihostingových balíčkov je možné jednotlivé balíčky ľubovolne pomenovať. Zvolený 
názov sa následne bude zobrazovať aj na faktúrach.
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Interný názov balíčka predstavuje "evidenčné číslo" pridelené systémom po objednaní 
balíčka a môže sa zobrazovať napr. na prvých predfaktúrach, ale len dovtedy, kým 
nezmeníte názov balíčka.
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