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Como comeco a trabalhar com meu Cloud Hosting (Ferozo)?
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Se vai usar o meu Cloud para hospedar um ou mais sites, entÃ£o te oferecemos um guia passo a passo para
coloca-los online.

IMPORTANTE! Delegue os seguintes DNS para seu dominio, se voce tiver um Cloud com Ferozo:
Servidor primario:
– 200.58.97.2
– ns9.hostmar.com
Servidor secundario:
– 200.58.98.2
– ns10.hostmar.com

1
Acesse na sua Area de Cliente e va a opcÃ£o Meus Servicos -> Cloud Servers.

2
Na sua maquina virtual com Ferozo pressione o botÃ£o ConfiguracÃ£o.

Se ainda voce nÃ£o criou a maquina virtual, mostramos para voce como faze-lo neste enlace.

3
Agora voce vai acessar no painel Ferozo DHM a partir de onde pode criar as suas contas de
hospedagem.
Na opcÃ£o Acessos do menu da esquerda voce vai encontrar a URL e os dados de acesso ao painel.

4
Ja dentro de Ferozo DHM, na secÃ£o Contas de Hospedagem clique sobre Criar uma conta nova.
Ali podera criar a sua primeira conta de hospedagem.

5
Pronto! Com o usuario e senha que voce escolheu vai poder carregar conteudo por FTP e acessar ao
painel de controle Ferozo para Planos Individuais a partir de onde podera criar contas de correio,
apontar novos dominios, criar subdominios, gerenciar as suas bases de dados, entre outras coisas.

Ligue-se por FTP
Para carregar conteudo por FTP na sua conta de hospedagem, voce devera utilizar:
Host: pode ser a IP Publica do seu Cloud ou o dominio da conta de hospedagem
Usuario: o usuario que voce criou
Senha: a senha que voce criou na conta de hospedagem
Porto: 21

Acesse a Ferozo
A URL de acesso a Ferozo sera:Â http://dominio-de-la-cuenta:2082
No nosso exemplo, seria http://miprimersitio.com:2082

Na tela de loguin, insira o usuario e a senha que voce escolheu para a sua conta de hospedagem.
Voce ja esta dentro de Ferozo!
A partir do painel Ferozo voce podera:
– Criar contas de correio
– Apontar mais dominios
– Gerenciar as suas bases de dados
– Instalar aplicativos do Pacote Amigo (WordPress, Joomla, etc.)
Entre outras opcÃµes!
Voce ja tem todo o controle da sua primeira conta de hospedagem dentro do seu Cloud Server. Agora
a criar mais!

