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Vezérlőpult
A webhosting szolgáltatáshoz a világ egyik vezető vezérlőpultját biztosítjuk. A vezérlőpult
internetes böngészőn keresztül érhető el, mint bármely más weboldal. A vezérlőpulton keresztül a
szolgáltatás legtöbb paraméterét ön is beállíthatja, módosíthatja.
A webhosting szolgáltatás vezérlőpultjának címe: [domain-neve]/cp
Amíg domain nevét nem jegyeztük be, addig a vezérlőpult itt is elérhető: https://cp.hi-res.hu:8443/
A vezérlőpulton domain tulajdonosként és e-mail felhasználóként is bejelentkezhet.
Domain tulajdonosként, a webhosting szolgáltatás egészének kezeléséhez használja
azonosítóként a fő domain nevet, és a jelszót.
E-mail felhasználóként, az egyéni levelezés kezeléséhez használja azonosítóként az e-mail címet,
és a hozzá tartozó jelszót.
A kezdeti jelszókat a webhosting szerződés tartalmazza. A jelszók és sok egyéb paraméter a
vezérlőpulton keresztül bármikor megváltoztatható.

E-mail
Levelezőprogramját, az alábbi paraméterek alapján állítsa be:
●
POP3 kiszolgáló: mail.[domain-neve] (vagy cp.hi-res.hu)
●
SMTP kiszolgáló: a POP3 beállításokkal megegyező beállítások, a kiszolgáló jelszó
hitelesítést igényel. * T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe - kiegészítés lejjebb
●
Fióknév: [e-mail cím]
●
Jelszó: [az e-mail címhez tartozó jelszó]
A fenti paramétereket a webhosting szerződésben találja meg.

Webmail
Webmail felület közvetlen címe: webmail.[domain-neve]
Válassza ki a magyar nyelvet. Adja meg azonosítóként az e-mail címét, jelszókét a hozzá tartozó
jelszót. A kezdeti jelszót, amit később kedve szerint módosíthat, a webhosting szerződésben
találja meg.
A webmail felület a vezérlőpulton keresztül is elérhető. A vezérlőpultra e-mail felhasználóként
jelentkezzen be, azonosítóként az e-mail címet adja meg és használja a hozzá tartozó jelszót. A
belépést követően: WebMail

Az Outlook Express beállítása
Új fiók
Nyissa meg az Outlook Express-t
Kattintson az Eszközök > Fiókok... menüpontokra
Kattintson a Levelezés fülre, megjelenik e-mail fiókjainak listája
Kattintson a Hozzáadás gombra, válassza a Levelezés... pontot
Adja meg nevét, ez fog megjelenni minden elküldött e-mail feladójaként. Kattintson a
Tovább > gombra
6.
Adja meg e-mail címét, majd kattintson aTovább > gombra
7.
Válassza ki: A beérkező levelek kiszolgálója: POP3
8.
Adja meg a beérkező levelek kiszolgálóját: cp.hi-res.hu
9.
Adja meg a kimenő levelek kiszolgálóját: cp.hi-res.hu
* T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe - kiegészítés lejjebb
10.
Kattintson a Tovább > gombra
11.
Fióknévként adja meg e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
12.
Írja be jelszavát
13.
Hagyja bejelölve a Jelszó tárolása opciót, ha nem akarja minden alkalommal újra megadni
jelszavát
14.
Kattintson a Befejezés gombra
15.
Újra megjelent az e-mail fiókok listája. Jelölje ki a most felvitt fiókot egy kattintással, majd
kattintson a Tulajdonságok gombra
16.
Kattintson a Kiszolgálók fülre
17.
Kimenő levelek kiszolgálója alatt jelölje be a A kiszolgáló hitelesítést igényel opciót, majd
kattintson az OK gombra
18.
Kattintson az Internet fiókok ablak Bezárás gombjára. Fiókja kész a használatra!
1.
2.
3.
4.
5.

Meglévő fiók módosítása:
Nyissa meg az Outlook Express-t
Kattintson az Eszközök > Fiókok... menüpontokra
Kattintson a Levelezés fülre, megjelenik e-mail fiókjainak listája
Kattintson arra a fiókra, amit módosítani kíván, majd a Tulajdonságok gombra
Kattintson a Kiszolgálók fülre
Beérkező levelek (POP3): mezőbe írja be: cp.hi-res.hu vagy mail.[domain-neve.hu]
Kimenő levelek (SMTP): mezőbe írja be: cp.hi-res.hu vagy mail.[domain-neve.hu]
* T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe - kiegészítés lejjebb
8.
Fióknév: mezőbe írja e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
9.
Jelszó: mezőbe írja az e-mail címhez tartozó jelszót
10.
Jelölje be a Jelszó tárolása opciót, ha nem akarja minden alkalommal újra megadni
jelszavát
11.
A Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés használatával opció ne legyen bejelölve
12.
Kimenő levelek kiszolgálója alatt jelölje be a A kiszolgáló hitelesítést igényel opciót, majd
kattintson a Beállítások gombra
13. A megjelenő ablakban az első opció legyen megjelölve: A beérkező levelek
kiszolgálójával azonos beállítások használata
14.
Kattintson az OK gombra, majd újra az OK gombra
15.
Kattintson az Internet fiókok ablak Bezárás gombjára. Fiókja kész a használatra!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thunderbird 13.0 (vagy újabb) beállítása
Meglévő fiók módosítása

1. Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt!
2. Kattintson az Eszközök > Postafiókok beállításai... menüpontra!
3. Bal oldalon kattintson arra fiókra, amit módosítani kíván, majd a fiók neve alatt látható
lehetőségek közül válassza ki a Kiszolgáló beállításait!
4. Kiszolgáló: mezőbe írja be: mars.intelliweb.hu
5. Felhasználói név: mezőbe írja e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
6. Ismét a bal oldalon, a fiók neve alatt látható lehetőségek közül válassza ki a Levélküldő
kiszolgáló (SMTP) pontot!
7. Válassza ki a postafiókjához rendelt kiszolgálót, majd kattintson a Szerkesztés gombra!
8. Kiszolgáló: mezőbe írja be: mars.intelliweb.hu
9. A Biztonság és hitelesítés részben az Azonosító és jelszó használata legyen bepipálva!
10. Felhasználói név: mezőbe írja teljes e-mail címét
11. A Biztonságos hitelesítés használata ne legyen bepipálva!
12. Kattintson az OK gombra és ismét az OK gombra. Gratulálunk, fiókja kész a használatra!

Új fiók beállítása
1. Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt!
2. Kattintson az Eszközök > Postafiókok beállításai... menüpontra!
3. Az új ablak alján görgesse le a Postafiók-műveletek lenyíló ablakot, majd válassza a postafiók
hozzáadása gombot!
4.Adja meg nevét, teljes email címét és az emailhez tartozó jelszavát. (Webhosting
szerződésben található)
5. Kattintson a folytatás gombra!
6. Kattintson a kézi beállítás gombra!
7. Bejövő levelek kiszolgálója: mars.intelliweb.hu (POP3) port: 110 SSL: Nincs Hitelesítés:
Normál jelszó.
8. Kimenő levelek kiszolgálója: mars.intelliweb.hu (SMTP) port: 465 SSL: SSL/TLS Hitelesítés:
Normál jelszó.
9. Felhasználónév: írja be a teljes email címét, majd kattintson a Fiók létrehozása gombra!
10. Gratulálunk, fiókja kész a használatra!

* T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe
Ha az ön internetelérését a T-Home (korábban T-Online , Axelero) vagy a UPC szolgáltatja, a
levelezési beállítások megjelölt lépésénél eltérő módon kell eljárnia. SMTP kiszolgálónak a THome ill. UPC SMTP kiszolgálóját, az annak megfelelő beállításokkal kell megadnia. Segítségért
forduljon a T-Home vagy a UPC ügyfélszolgálatához!
Háttér: A T-Home és a UPC, az internetelérési szolgáltatásokra SMTP port (25) szűrést vezetett
be, ami meggátolja az ügyfelek levélküldését minden olyan esetben, amikor nem a T-Home ill.
UPC SMTP szerverén keresztül menne a levél.

Webtárhely elérése - FTP
A webtárhely FTP (File Transfer Protocoll) kliens programmal és a vezérlőpulton keresztül is
elérhető. FTP kliens programhoz szükséges elérési adatok:
●
●
●

FTP kiszolgáló: ftp.[domain-neve] (vagy cp.hi-res.hu)
FTP azonosító: webhosting szerződésben találja meg
FTP jelszó: webhosting szerződésben találja meg

A vezérlőpulton keresztül domain dulajdonosként jelentkezzen be, a domain nevet adja meg
azonosítóként és használja a hozzá tartozó jelszót. A belépést követően: Kezdőlap > Fájlkezelő

Weboldal: /httpdocs

Weboldalának tartalmát ([domain-neve]) a httpdocs könyvtárba töltse föl! A /httpdocs könyvtár
tartalma fog megjelenni a böngészőben, amikor valaki megnézi weboldalát. A httpdocs
könyvtáron belül tetszőleges könyvtárszerkezetet hozhat létre és igény szerint módosíthatja. A
weboldalra a szolgáltatás elindításakor automatikusan elhelyezünk egy alapértelmezett oldalt.
Az alapértelmezett oldal fájljait találja meg először a /httpdocs könytárban. Ezeket a fájlokat
nyugodtan törölje le és töltse föl kész weboldalának fájljait!

Aldomainek: /subdomains
Ha weboldalához tartozik aldomain (subdomain), akkor annak tartalmát a /subdomains könyvtár
megfelelő helyére kell feltölteni (pl. valami.[domain-neve] tartalma: /subdomains/valami). Amikor
valaki megnézi az aldomaint a böngészőben, a /subdomains könyvtáron belüli megfelelő könyvtár
tartalma fog megjelenni. Aldomain(ek) létrehozása és törlése a vezérlőpulton keresztül lehetséges.
Elõszõr hozza létre az aldomaint a vezérlõpulton, majd töltse föl a tartalmát!

Privát anyagok: /private
A tárhelyen elhelyezhet olyan fájlokat is, amiket nem szeretne a weben elérhetővé tenni. A private
könyvtár tartalmát csak ön érheti el.

Total Commander beállítások
1. Nyissa meg a Total Commander-t!
2. Kattintson a felső menüsorban a Hálózat-ra, majd az FTP kapcsolódásra!
3. Az új ablakban, kattintson az "Új kapcsolat..." gombra!
4. Szintén egy új ablak fog megnyílni. Az első mező neve: Kapcsolat neve: Ezt tetszőlegesen
elnevezheti.
5. Kiszolgáló neve: mars.intelliweb.hu
6. Felhasználó név: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
7. Jelszó: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
8. A többi mezőt hagyja változatlanul
9. A "Passzív mód használata az átvitelhez (mint a böngészőkben)" előtt található négyzetet
jelölje be
10. Kattintson az "OK" gombra!
11. Majd kattintson a "Kapcsolódás" gombra! A Total Commander beállításai elkészültek.

További segítség
Ha kérdése merül fel, melyre nem talál kielégítő választ alább, kérjük keressen minket:
Bella András
ügyfélreferens
bella.andras@wwh.hu
telefon: 30/475-0766
fax: 72/998-224
Kapoli András
ügyvezető
kapoli.andras@wwh.hu
telefon: 30/9461-223
fax: 72/998-224
Intelliweb Kft.
levelezési cím: 7627 Pécs, Marx u. 23.
fax: 72/998-224

