Gebruikershandleiding DirectAdmin
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1.Inloggen

Verbind naar het DirectAdmin control panel via http://www.jedomein.nl:2222.
Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u via e-mail ontvangen heeft.

2.Indeling DirectAdmin

Als u ingelogd bent, ziet u ‘Your Account’ staan waar u uw instellingen kunt beheren.
U ziet ‘E-mail Management’ waar u uw e-mailinstellingen kunt beheren. En u ziet ‘Advanced
Features’.
Aan de rechterkant ziet u een overzicht van uw gebruik.

3.Uw account

In dit gedeelte van de handleiding gaan we dieper in op wat onder ‘Your Account’ staat.
3.1 Domeinnaam instellen (Domain setup)
Hier kunt u zelf uw domeinnaam toevoegen, verwijderen of instellingen aanpassen. Klik op
‘Add Another Domain’ en typ vervolgens uw domeinnaam in (bijv. domeinnaam.nl) en klik op
‘Create’. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om ‘Secure SSL’ aan te vinken. Doe dit als u ook
een SSL-certificaat aangeschaft heeft.
3.2 Verander wachtwoord (Change password)
Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Ons advies is om de vinkjes aangevinkt te laten zodat
alle wachtwoorden gelijk blijven.
3.3 DNS-management
Hier kunt u de DNS-instellingen beheren. Deze staan standaard op de juiste instellingen. U kunt
deze instelling gebruiken om uw domeinnaam naar een ander IP-adres te verwijzen of
geavanceerde DNS-management doorvoeren.
3.4 Support Center
Hier kunt u om hulp vragen, echter raden wij u aan om een e-mail te sturen naar
servicedesk@he-hosting.nl.
3.5 Maak/Herstel Backups (Create/Restore Backups)
Hier kunt u een back-up maken en/of terugzetten. Selecteer welke onderdelen u wilt backuppen en klik op ‘Create Backup’.
Om een back-up terug te zetten kunt u onderin een eerdere back-up kiezen en terugzetten.
Hier kunt u kiezen welke onderdelen u terug wilt zetten.
3.6 Statistieken/Logs/Samenvatting
Hier kunt u uitgebreide statistieken van uw website inzien, zoals de bezoekersaantallen en
logs. Onderin ziet u informatie over uw domeinnaam, welke modules er gebruikt worden, het
verbruik van de opslag, het aantal SQL databases en het aantal e-mailaccounts.
3.7 FTP beheer
Hier kunt u indien gewenst meerdere FTP accounts aanmaken om bijvoorbeeld aan uw
ontwerper inloggegevens te geven.
3.8 Subdomein beheer
Hier kunt u uw subdomeinen beheren. Typ het gewenste subdomein in en klik op ‘Create’. In uw
FTP komt een subdomein map waar u uw bestanden op kunt zetten.
3.9 SQL beheer
Hier kunt u een nieuwe database creëren, door te klikken op ‘Create new Database’. Vul de
database naam, gebruikersnaam en wachtwoord in. Gebruik bij een installatie deze gegevens
en voer als host ‘localhost’ in. U kunt ook ‘phpMyAdmin’.
3.10 File manager
Hier kunt u kleine aanpassingen gemakkelijk doen zonder dat u via FTP een verbinding hoeft
te maken. U kunt hier ook permissies aan bestanden geven en tevens bestanden uitpakken.

4. E-mail management

In dit gedeelte van de handleiding gaan we dieper in op wat onder ‘E-mail management’
staat.
4.1 E-mail accounts
Hier kunt u e-mailaccounts aanmaken, zet hier de quota op 0 zodat de maximale
e-mailopslag gebruikt wordt.
4.2 Catch-all e-mail
Hier kunt u e-mails die verstuurd worden naar andere e-mailadressen (bijv.
verkoop@jedomein.nl) van uw domeinnaam in één mailbox opslaan. Standaard staat deze
instelling op ‘Fail’, zodat de verzender een bericht krijgt dat dit e-mailadres niet bestaat.
4.3 Forwarders
Hier kunt u e-mail die verstuurd wordt doorsturen naar een ander adres, bijv.
verkoop@domein.nl naar uwnaam@gmail.com.
4.4 Autoresponders
Hier kunt u een bericht typen welke wordt teruggestuurd als er een mail binnenkomt op het
ingestelde adres. U kunt ook een kopie meesturen naar uzelf in de CC.
4.5 Vakantie berichten
Hier kunt u een vakantiebericht instellen zodat uw afzender een e-mail ontvangt waarin
vermeld staat dat u tussen een bepaalde tijd op vakantie/afwezig bent.
4.6 Webmail Roundcube
Hier kunt u uw e-mail online bekijken door gebruik te maken van Roundcube. U kunt hier
inloggen met uw gebruikersnaam (uwnaam@domein.nl) en wachtwoord om e-mail via de
webmail te versturen.
4.7 MX-records
Hier kunt u instellen waar u uw e-mail wilt ontvangen. Mocht u gebruik willen maken van
Google e-mail, gebruik dan de functie ‘Google MX’ onder ‘Advanced Features’.

5.Geavenceerde instellingen
5.1 SSL Certificaten
Hier kunt u een SSL-certificaat installeren. Bij uw account zit een SSL-certificaat inbegrepen,
deze is gratis te gebruiken. Klik op ‘SSL Certificates’ en hierna op “Free & automatic
certificate from Let’s Encrypt”. Laat bij common name je domeinnaam staan, vul je e-mailadres
in en vink alle opties aan. Klik op “Save” en wacht tot je “Certificate for jedomeinnaam.nl has
been created successfully!”. Succes!
5.2 Cronjobs
Hier kunt u een PHP-script laten draaien om bijvoorbeeld elke minuut data op te halen voor
uw helpdesksysteem. Dit kunt u hier regelen. Indien u zoiets dergelijks wilt en er geen verstand
van heeft, neem dan contact met ons op via servicedesk@he-hosting.nl.
5.3 Site Redirection
Hier kunt u redirects aanmaken. Als u wilt dat bijvoorbeeld www.jedomein.nl/koop-nu verwijst
naar www.jedomein.nl/webshop kunt u dat hier aangeven.
5.4 Domain pointers
Hier kunt u aangeven dat andere domeinnamen naar dezelfde website moeten gaan. Als u
wilt dat www.domeinen.nl ook naar www.domein.nl gaat, kunt u dat hier instellen. Uiteraard
dient dit domeinnaam wel door u geregistreerd te zijn.
5.5 Select PHP version
Hier kunt u de PHP versie kiezen die u geschikt vindt voor uw website. Tevens kunt u hier de
‘extensions’ selecteren die u nodig heeft voor uw website/applicatie.
5.6 CDN/Varnish/RedisCache
Hier kunt u gebruikmaken van ‘caching’ opties om uw website te optimaliseren. Dit is een
instelling voor gevorderde gebruikers. Indien u zoiets dergelijks wilt en er geen verstand van
heeft, neem dan contact met ons op via servicedesk@he-hosting.nl.
5.7 Google MX
Hier kunt u op klikken als u gebruikmaakt van Google e-mail. Deze instelling zorgt ervoor dat
u met uw domeinnaam gebruik kunt maken van Google Apps/Google suite.

