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1.

Prístup a Nastavenie pre KOMPAKT HOSTING

Prístup a nastavenie pre KOMPAKT HOSTING
Pre prístup na Váš Kompakt Hosting zadajte adresu: https://hosting.gaya.sk:8080/

Do kolonky pre Username zadajte vaše ID zo zmluvy. ( napr: 888 )
Do kolonky pre Password zadajte vaše Heslo zo zmluvy. (Heslo - heslo zariadenia; prípadne Vaše
novozmenené heslo) ( napr: ABCDEFG ) a stlačte Login.

Nastavenie, zmena jazyka a prístupového hesla do Kompakt Hostingu:
Pre zmenu a nastavenie jazyka, prístupového hesla do Kompakt Hostingu, kliknite na zarážku
Nástroje.
Pod užívateľskými nastaveniami kliknite na kolonku Heslo a jazyk.
Pre prestavenie hesla zadajte heslo do kolonky pre Heslo a Repeat Password.
Pre zmenu jazyka vyberte skratku pre váš požadovaný jazyk v kolonke pre Jazyk a stlačte uložiť.

2.

Pre pridanie, nastavenie Domény:

Pridanie Domény:
Pre pridanie, nastavenie Domény kliknite na zarážku Email a pod Email účet kliknite na zarážku
Doména.
Kliknite na políčko Pridať novú doménu.

( Po vytvorení Domény môžete pridávať Vaše Emailové účty k danej Doméne. )

Po zobrazení nastavení pre Mail Doménu nastavte tieto nastavenia:
Do políčka Domény zadajte názov mailovej domény napr: test.sk.
Pre Spamfilter vyberte Normal-better.
Zaškrknite políčko Aktívne a stačte uložiť viď obrázok nižšie.

Nastavenie Domény:
Po zobrazení nastavení pre Mail Doménu nastavte tieto nastavenia:
Do políčka Domény zadajte názov mailovej domény napr: test.sk.
Pre Spamfilter vyberte Normal-better.
Zaškrknite políčko Aktívne a stačte uložiť viď obrázok nižšie.

3.

Pre pridanie, nastavenie Emailového Účtu ( Mailboxu ):

Nastavenie Emailového účtu ( Mailboxu ):
Po úspešnom vytvorení domény si môžete vytvoriť požadované množstvo Emailových schránok.
Pre pridanie Emailovej schránky kliknite na zarážku Email Schránka v sekcii Email účet a
kliknite na políčko Pridať novú schránku.

Po zobrazení nastavení pre Mailbox nastavte tieto nastavenia:
Do políčka Realname zadajte meno a priezvysko, pod ktorým bude daná mailová schránka
prezentovaná napr: Test Test.
Do políčka Email zadajte názov vašej už existujúcej emailovej adresy, ktorú máte na zmluve, napr:
test@test.sk.
Pre Login odporúčame zadať názov vašej emailovej adresy, napr: test@test.sk.
Do políčka Heslo, Repeat Hesla, zadajte vaše heslo, ktoré máte na zmluve, prípadne vaše nové
heslo pre vašu danú emailovú adresu napr: ABCDEFG.
( heslo pre prihlásenie a spravovanie FTP priestoru. )
Pre Spamfilter vyberte Normal-better.
Zaškrknite políčko Povoliť príjem a stačte uložiť viď obrázok nižšie.

4.

Nastavenie, pridanie Webového priestoru:

Pre nastavenie, pridanie Webového priestoru kliknite na zarážku Weby a pod Webstránky
kliknite na zarážku Webstránky.
Kliknite na políčko Pridať novú doménu.

Po zobrazení nastavení pre Web Domain nastavte tieto nastavenia:
Do políčka Doména zadajte názov vašej domény, ktorú máte na zmluve, napr: test.sk.
Zaškrknite políčko Aktívne a stačte uložiť viď obrázok nižšie.

5.

Vytvorenie, pridanie FTP priestoru a užívateľa pre spravovanie daného FTP
priestoru:

Vytvorenie, pridanie FTP priestoru a FTP užívateľa
Po úspešnom vytvorení webstránky je potrebné vytvorenie, pridanie FTP priestoru pre danú
webovú stránku.
FTP priestor vytvoríme pridaním FTP užívateľa.
Pre vytvorenie, pridanie FTP užívateľa kliknite na políčko Pridať nového FTP-užívateľa v
sekcii WEB Access.

Nastavenie FTP priestoru a užívateľa
Po zobrazení nastavení pre FTP User nastavte tieto nastavenia:
Do políčka pre Webstránku vyberte názov webovej stránky, pre ktorú vytvárate FTP priestor napr:
test.sk.
Do políčka pre Užívateľské meno zadajte meno, ktoré máte na zmluve, prípadne vaše nové meno
pod ktorým chcete spravovať, prihlasovať sa na svoj FTP priestor napr: www_test.sk
Do políčka Heslo, Repeat Hesla, zadajte vaše heslo, ktoré máte na zmluve, prípadne vaše nové
heslo pre váš daný ftp priestor napr: ABCDEFG.
Zaškrknite políčko Aktívne a stačte uložiť viď obrázok nižšie.

TIP:
TIP:
TIP:
TIP:

Odporúčame zadať pred požadované meno www_ ( napr: www_test.sk. )
Ako username pre prihlásenie a spravovanie FTP priestoru zadajte vaše ID zo zmluvy
a vaše meno zo zmluvy, prípadne vaše nové meno. ( napr: 888www_test.sk )
( meno pre prihlásenie a spravovanie FTP priestoru. )
( heslo pre prihlásenie a spravovanie FTP priestoru. )

6.

Prihlásenie do FTP priestoru:

Prihlásenie do FTP priestoru:
Do vášho vytvoreného FTP priestoru je možné pomocou, napr: Total Commandera.
Po otvorení Total Commandera kliknite na políčko URL, prípadne použite klávesovú skratku
ctrl+N viď obrázok nižšie.

Po otvorení nového okna zadajte hosting.gaya.sk.
Políčko Anonymné pripojenie a políčko Použiť bránu firewall (proxy server) nechajte prázdne
a stlačte OK viď obrázok nižšie.

Po otvorení nového okna zadajte vaše ID zo zmluvy a vaše meno pre prihlásenie zo zmluvy,
prípadne vaše nové zadané meno spolu bez medzery a stlačte OK viď obrázok nižšie.

Po otvorení nového okna zadajte vaše heslo zo zmluvy ,prípadne vaše nové zadané heslo a stlačte
OK viď obrázok nižšie.

Ak máte vlastnú webovú stránku môžete si ju nahrať na tento FTP priestor do adresára [web] viď
obrázok nižšie.

7.

Nastavenie, pridanie Databázy MySQL:

Nastavenie, pridanie Databázy MySQL:
Pre nastavenie, pridanie Databázy MySQL je potrebné najskôr vytvoriť Database User.
Kliknite na zarážku Weby a pod Databázy kliknite na zarážku Database Users.
Kliknite na políčko Add new user.

Po zobrazení nastavení pre Database User nastavte tieto nastavenia:
Do políčka pre Database user zadajte meno, ktoré máte na zmluve, prípadne vaše nové meno,
pod ktorým chcete spravovať, prihlasovať sa na svoj Databázu MySQL. ( napr: Test )
Do políčka Database password, Repeat password, zadajte vaše heslo, ktoré máte na zmluve,
prípadne vaše nové heslo pre vašu Databázu MySQL. ( napr: ABCDEFG )
Stlačte save viď obrázok nižšie.

Po úspešnom vytvorení Database User pre Databázu MySQL treba ešte vytvoriť MySQL
Databázu.
Pre nastavenie, pridanie Databázy MySQL kliknite na zarážku Database Users a kliknite na
políčko Pridať novú databázu.

Po zobrazení nastavení pre Databazy nastavte tieto nastavenia:
Do políčka pre Site vyberte názov databázy. ( napr: test.sk )
Do políčka pre Typ vyberte MySQL.
Do políčka pre Databáza meno zadajte meno, ktoré máte na zmluve, prípadne vaše nové meno +
vygenerovaný kód, krorý ste dostali po vytvorení Database User spolu bez medzery. ( napr:
c23Test )
Zaškrknite políčko Vzdialený prístup a Aktívne a stačte Save viď obrázok nižšie.

TIP:
TIP:

TIP:
TIP:

Pre prístum na vašu Databázu MySQL zadajte adresu:
phpmyadmin.hosting.gaya.sk
Ako Database user pre prihlásenie a spravovanie Databázy MySQL zadajte:
vygenerovaný kód pred vašim novovytvoreným Database user a meno zo zmluvy,
prípadne novovytvorené meno spolu a bez medzery v tvare: ( napr: c23Test )
( meno pre prihlásenie a spravovanie FTP priestoru. )
( heslo pre prihlásenie a spravovanie FTP priestoru. )

