Telia Webbhotell
Kontrollpanelsguide för återförsäljare
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1 Introduktion
Kontrollpanelen för återförsäljare och kunder är densamma: http://telia.se/kontrollpanel
Enbart en enda adress att hålla reda på, lätt och smidigt! Vilken roll användaren har styr
sedan vad användaren kan se inloggad i panelen.
Kontrollpanelen är uppbyggd i två vyer: Abonnemang och Administration , som alltid hittas
längst upp till vänster.

Under Abonnemang administreras kundens abonnemang så som nybeställning, ändring,
avslut, ändring av faktureringsadress och kontrollpanelsanvändare.
Under Administration hanteras själva webbhotellet med webbplatsinställningar, epostadresser, DNS-inställningar med mera.
Klicka på Telia-logon för att komma tillbaka till startsidan för återförsäljarkontot.

1.1 Bli återförsäljare hos oss
Är du intresserad av att bli återförsäljare hos oss? Vänligen kontakta oss via e-post:
support.webbhotell@telia.com så hjälper vi dig att komma igång!
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2 Administrera kunder
Logga in i kontrollpanelen http://telia.se/kontrollpanel med dina inloggningsuppgifter som
återförsäljare.

Här syns alla kunder som ligger under just er som återförsäljare och det är här du bland
annat kan klicka för att logga in i kundernas kontrollpaneler och administrera specifika
kunder.
Ert eget ”kundkonto” för er som återförsäljare ligger alltid överst.
A. För att logga in i kundens kontrollpanel klicka på knappen ”Hantera konto”. Då loggas
du in i samma kontrollpanel som din kund använder.
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2.1 Ändra faktureringsadress

A. Se till så du har klickat på ”Abonnemang” längst upp till vänster.
B. Klicka på ”Konto” i menyn.
C. Välj i drop-downmenyn vilken kund som du vill ändra för.
D. Klicka på ”Adress” för att ändra faktureringsadress för vald kund.
E. Klicka på ”Spara”.
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2.2 Avsluta ett kundkonto
Det är möjligt att avsluta ett kundkonto i kontrollpanelen. Endera direkt (sker inom 24h) eller
vid periodens slut.
OBS! Vid avslut av webbhotell avslutas hela kontot inklusive eventuella domännamn. Vill du
avsluta ett webbhotell men behålla domännamnen hos oss behöver du kontakt vår support.

A. Klicka på ”Abonnemang”
B. Klicka på ”Stänga” vid det webbhotell du vill avsluta.

6

C. Välj när kontot ska avslutas och en anledning.
D. Bekräfta att avslut önskas.
E. Klicka på ”Stäng mitt konto”.

Denna notis visas därefter och möjlighet till att Aktivera kontot igen finns till dess att
kontot tas bort.
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3 Användarhantering för kontrollpanelen
3.1 Ändra lösenord eller mailadress för användaren till återförsäljarkontot.

A. Klicka på ditt namn till höger
B. Klicka på ”Profil” Här kan du ändra ditt egna lösenord och mailadress som används till
återförsäljarpanelen.
OBS! Faktureringsadress ändras inte här, se avsnitt 2.1 Ändra faktureringsadress, i
denna guide för detta.
C. Klicka på ”Spara”.
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3.2 Lägg till ny användare
För att lägga till en ny användare till kontrollpanelen.

’
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A. Se till så du har klickat på ”Abonnemang” längst upp till vänster.
B. Klicka på ”Användare” i menyn
C. Klicka på ”Lägg till användare”
Fyll i alla uppgifter. Välj om användaren ska ha återförsäljarbehörighet och därmed
komma åt återförsäljarpanelen och kunna hantera alla kunder, kryssa isåfall i bocken
”Reseller”.
D. Klicka på ”Lägg till”.
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3.3 Ändra en användare / byt lösenord
Ändra lösenord eller mailadress till en befintlig användare.

A. Klicka på ”Redigera” bredvid användaren du vill redigera.
B. Ändra de uppgifter som ska ändras.
C. Klicka på ”Spara”.
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4 Lägg till ny kund / Nybeställning
A. Klicka på knappen ”Abonnemang” längst upp till vänster.

Då hamnar man i denna vy, som ser nästan identisk ut:

B. Klicka på knappen ”Lägg till konto” för att komma till en ordersida där man kan
beställa tjänster till en ny kund.

12

C. Välj vilket webbhotellspaket som önskas. Domännamnet beställer eller lägger du till
senare i webbhotellskontrollpanelen när webbhotellet är upplagt.
D. Fyll i eventuell rabattkod
E. Läs och klicka i att de allmänna villkoren godkänns
F. Fyll i kontaktuppgifter till kunden samt om det önskas en separat faktureringsadress.
G. Klicka på ”Beställ” för att slutföra ordern.
Inloggningsuppgifter till kontrollpanelen skickas automatiskt till e-mailadressen som
angavs.
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5 Köp domännamn

A. Logga in i kundens kontrollpanel genom ”Hantera konto”.
B. Klicka på ”Abonnemang” uppe i vänstra hörnet för att gå till delen där man
administrerar kundens abonnemang, kontrollpanelsanvändare med mera.
C. Klicka på ”Extra domännamn” i menyn som dyker upp till höger om Telia-logon.
D. Klicka på ”Köp domännamn” för att beställa ett eller flera domännamn.
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E. Här Fyll i vilket/vilka domännamn som önskas.
F. Klicka på ”Hitta” för att se vilka som är lediga för registrering.
G. Klicka på den lila knappen ”Lägg till” bredvid domännamnet som du vill köpa.
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H. Ställ in kontraktinformation för domänerna eller använd en befintlig kontakt.
I.

Fyll i eventuell rabattkod. Läs och klicka i att registreringsvillkoren godkänns.

J. Klicka på ”Köp” för att slutföra beställningen.
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6 Lägg till domän i webbhotell
A. Logga in i kundens kontrollpanel genom ”Hantera konto”.

Se till så att du står under ”Administration” längs uppe till vänster. Då bör det se ut såhär.
B. Klicka på ”Webbplatser” under menyn Domännamn och Webbplatsredigeraren
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C. Klicka på ”Lägg till”.

D. Skriv in hela domännamnet (utan www)
E. Välj vilken typ av webbplats som önskas:
- Windows / IIS
- Linux / Apache
- Vidarebefodring av webbplats
- Domänparkering
- Ingen webbplats (om enbart e-post vill användas)

18

F. Välj om domänen ska använda Telias e-postservrar eller inte.
G. Under Linux/Apache (eller Windows / IIS) inställningar kan man klicka på Avancerat
och välja PHP och ASP versioner. Detta går också att ändra i efterhand. Det går
också att ändra mellan Windows och Linuxhotell med ett knapptryck i efterhand.
H. Klicka på ”Lägg till Webbplats” för att slutföra.

7 Inställningar för webbplatser
Ändra PHP/ASP versioner, ändra mellan Windows och Linux, aktiverar/avaktiverar Epoststöd med mera.

A. Klicka på Webbplatser under rubriken Domänamn och webbplatsredigeraren.
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B. Klicka på ”Redigera” för den webbplatsen du vill ändra för.

C. Klicka på ”Spara” för att slutföra.
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7.1 Ändra PHP/ASP version

A. Klicka på fliken ”Avancerat”.
B. Välj vilken version som önskas i rullistan.
C. Klicka på ”Spara”.
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7.2 Ändra från Linux till Windows och vice versa
Ändra operativsystem för din webbplats sömlöst. Är din domän hostad hos oss kommer den
ändra DNS-pekare till den nya servern automatiskt, det kan dock ta upp till en timme innan
det slår igenom. Om din domän inte använder våra DNS-servrar behöver man uppdatera
DNS posten för webbplatsen till det nya IP-numret.
Windows: 62.20.146.241
Linux: 62.20.146.242

A. Välj under ”Typ av webbplats”.
B. Klicka på ”Spara”.
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8 FTP-konton
Dina filer för webbhotellet når du via FTP. Använd ett FTP-program eller operativsystemets
inbyggda funktion.

8.1 Hitta FTP-inställningar

A. Klicka på FTP under Snabbguiden längst upp.
Det går också att hitta i ”FTP” under rubriken Filer
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B. Här syns IP-adressen man ansluter emot.
C. Här syns ditt användarnamn till FTP-kontot.
Lösenord syns aldrig och det går inte att få fram vilket lösenord som används utan
man får sätta ett nytt om man glömt bort.

8.2 Ändra lösenord på FTP-användare

A. Klicka på ”Redigera” vid det FTP-kontot du vill ändra lösenord för.
B. Skriv in nytt lösenord.
C. Tryck på ”Spara”.
24

8.3 Skapa nytt FTP-konto

A. Klicka på ”Lägg till”.
B. Fyll i användarnamn och ett lösenord som du bekräftar
C. Välj vilken hem-mapp användaren ska hamna i
D. Klicka på ”Lägg till” för att slutföra.
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9 Databashantering
Obs! Det är inte möjligt att ansluta mot databasen från externt. Databasen är enbart avsedd
för bruk tillsammans med webbhotellet.

9.1 Hitta till databashanteraren

A. Klicka på ”Databaser” i menyn längst upp. Alternativ nere under rubriken ”Databaser”
på huvudsidan.
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9.2 Lägg till ny databas
Välj först vilken typ av databas du vill lägga till enligt guide ovan. MySQL, MSSQL eller
Postgresql.
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A. Klicka på ”Lägg till databas”
B. Välj ett namn på databasen samt ett lösenord.
C. Klicka på ”Lägg till” för att slutföra.
D. Klicka på ”Redigera” för att se hostnamnet.
E. Här visas hostnamnet som används för åtkomst till databasen.
F. Här når du PHPmyadmin, om det är en MySQL databas. Eller länk till DBadmin om
det är en MSSQL databas.
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10 Domänhanteraren
Under Domänhanteraren finns inställningar för registrerade domännamn och DNS. Du kan
lägga till, förnya, redigera, överföra domäner och mycket mer.

10.1 Hitta till Domänhanteraren

A. Klicka på ”Domänhanteraren” under rubriken Domännamn och webbplatsredigeraren

Här syns en översikt av domännamnen på kontot.
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10.2 Överför / flytta hit domännamn
Du kan enkelt och utan kostnad överföra domännamn du tidigare har registrerat hos extern
part till oss på Telia via Domänhanteraren.
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A. Klicka på den grå knappen ”Överför domännamn”
B. Skriv in domännamnet du vill överföra till Telia och välj toppdomän i rullistan.
C. Skriv in auktoriseringskoden även kallad Auth-kod som du begär från din nuvarande
leverantör. Denna behövs för att kunna överföra domänen till oss.
D. Välj om du vill att domänen ska börja använda våra namnservrar när överföringen är
gjord.
E. Läs och bekräfta att du godkänner våra domännamnsvillkor.
F. Klicka på ”Överföring” för att slutföra.
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10.3 Hämta auktoriseringskod/flyttkod för domän
I Domänhanteraren kan man hämta en auktoriseringskod för sin domän. Den koden behövs
till exempel om man vill flytta sitt domännamn till en annan leverantör.
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A. Klicka på ”Redigera” bredvid den domän du vill ha ut koden för.
B. I den rutan som dyker upp klicka på ”Överföring”.
C. Klicka på knappen ”Generera” för att generera en auktoriseringskod
D. Koden dyker då upp i detta fält för kopiering.
E. Klicka på Stäng för att återgå till Domänhanteraren.
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11 DNS-hanteraren
Här kan du redigera befintliga DNS-poster, lägga till nya, importera och exportera zonen med
mera.
Är domänen kopplad till webbhotell (under Webbplatser) knyts domänen mot webbhotellet
automatiskt med de pekare som behövs. Dessa kan du heller inte editera själv.
Behöver du av någon anledning ändra dessa default-pekare vänligen kontakta vår support.
OBS! Vid import av zon skrivs alla pekare över, så ta en kopia av din zon innan du gör en
import.

11.1 Hitta till DNS-hanteraren

A. Klicka på ”DNS” bredvid den domän du vill ändra för
Du kan även gå via denna sida:
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B. Välj domän i rullisten för att se dess DNS-zon och poster.
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11.2 Lägg till ny extern domän
För att lägga till en ny extern domän som är registrerad via en annan registrar men som du
vill ska använda våra namnservrar för DNS pekare behöver du lägga till den under
Webbplatser för att den ska dyka upp i DNS editorn.
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A. Klicka på ”Webbplatser” under menyn Domännamn och Webbplatsredigeraren.
B. Klicka på ”Lägg till”.
C. Skriv in ditt domännamn som har registrerat hos extern part.
D. Välj ”Ingen webbplats” under Typ av webbplats för att enbart få en DNS-zon.
E. Välj ”Avaktivera” för att inte aktivera e-poststöd.
F. Klicka på ”Lägg till webbplats” för att slutföra.
Nu kan du gå till DNS editorn för att editera zonen för domänen du lade till. Se avsnitt 9,
DNS-hanteraren i denna guide.
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11.3 Editera DNS-poster
Gå till DNS-hanteraren, se avsnitt 9 i denna guide.

A. Välj vilken domän du vill ändra för i rullistan.
B. Klicka på knappen ”Redigera” bredvid den pekare du vill ändra.
OBS! Är domänen kopplad till webbhotell (under Webbplatser) knyts domänen mot
webbhotellet automatiskt med de pekare som behövs. Dessa kan du heller inte
editera själv. Behöver du av någon anledning ändra dessa default-pekare vänligen
kontakta vår support.
C. Editera det som ska ändras. Klicka på Avancerat för att få upp fler Typer av pekare.
D. Klicka på ”Spara” för att slutföra.
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11.4 Lägg till DNS-poster
Gå till DNS-hanteraren, se avsnitt 9 i denna guide.

A. Välj vilken domän du vill lägga till DNS-post för i rullistan.
B. Klicka på den lila knappen ”Lägg till”.
C. Skriv in en subdomän eller ett ”@” om det inte ska vara för hela domänen.
D. Välj typ av pekare.
E. Välj TTL, default är 3600 så den kan du lämna som den är.
F. Klicka på ”Spara” för att slutföra.
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12 E-post
12.1 Hantera e-postkonton

A. E-postinställningarna hittas endera genom fliken ”E-post” under Snabbguide, eller
under ”E-postkonton” under rubriken E-post på huvudsidan.
B. Har du flera domäner i ditt konto så väljer du vilken du vill administrera här.
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C. Här visas dina e-postkonton.
D. E-postinställningarna att använda i klient visas här.
Mer detaljerad hjälp finns på telia.se/epost

12.2 Lägg till e-postkonto

A. Klicka på ”Lägg till”.
B. Välj vilken domän du vill lägga till e-postkonton för ifall du har flera domäner på ditt
konto.
C. Välj vad din e-postadress ska heta före ”@” och välj ett lösenord.
D. Klicka på ”Spara” för att slutföra.
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