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Dịch vụ cPanel Reseller Hosting tại AZDIGI hay còn được gọi là dịch vụ đại lý Hosting, được cung cấp trên nền
tảng bảng điều khiển cPanel cho các khách hàng cần giải pháp tự tạo gói host theo tài nguyên ổ cứng, băng
thông theo ý muốn của mình để sử dụng cho cá nhân hoặc cung cấp lại cho khách hàng của mình.
Với tài khoản Reseller, khách hàng có thể:
Tạo các gói dịch vụ theo thông số của mình như ổ cứng, băng thông, addon domain, sub-domain,...
Theo dõi và toàn quyền truy cập vào các gói host tạo ra bởi chính mình.
Sử dụng cặp nameserver riêng theo tên miền riêng (vd: ns1.domain.com, ns2.domain.com).
Có thể tích hợp vào các phần mềm tự động hóa việc bán host như WHMCS, BoxBilling, HostBill,...để tạo gói tự
động.
Tự kinh doanh dịch vụ Web Hosting với chi phí thấp nhất.

Các câu hỏi thường gặp
1. Khách hàng của tôi có biết AZDIGI khi chúng tôi làm Reseller?
Dĩ nhiên là KHÔNG. Tất cả bảng điều khiển cPanel cho người dùng cuối đều áp dụng nhãn trắng (whitelabel),
khách hàng có thể tự điều chỉnh lại nhãn hiệu cho riêng mình bao gồm logo, giao diện và nameserver riêng.
AZDIGI cũng cam kết không can thiệp vào dữ liệu của khách hàng của reseller và chỉ tiếp nhận thông tin từ
Reseller.

2. Tôi có cần kiến thức kỹ thuật để vận hành cho khách hàng
của tôi?
Hoàn toàn KHÔNG. Bạn chỉ cần tập trung vào việc kinh doanh và tìm kiếm, hướng dẫn khách hàng đăng ký
dịch vụ của bạn để tìm kiếm lợi nhuận. AZDIGI sẽ bảo đảm tất cả các vấn đề kỹ thuật còn lại như đảm bảo
kết nối mạng, bảo mật máy chủ, theo dõi và xử lý lỗi phần mềm và phần cứng, cập nhật phần mềm,...

3. Dịch vụ cPanel Reseller Hosting bao gồm những đặc điểm gì,
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có SSD và LiteSpeed không?
Bạn sẽ trở thành Reseller của một dịch vụ Web Hosting uy tín và cao cấp bậc nhất Việt Nam với các đặc
điểm như:
Bảng điều khiển cPanel và WHM.
Hệ điều hành CloudLinux chống local-attack 100% và máy chủ không bị ảnh hưởng khi một khách hàng của
bạn sử dụng nhiều tài nguyên.
LiteSpeed Webserver Enterprise kèm LSCache cho khả năng tăng tốc website lên đến hơn 300% so với
Apache, NGINX.
Tự động sao lưu (backup) mỗi ngày sử dụng phần mềm JetBackup và Reseller có thể quản lý, khôi phục cho
từng khách hàng.
Tăng tốc website với Redis Cache.
Miễn phí CloudFlare Railgun.
Ổ cứng SSD chuẩn Enterprise chuyên dụng dành cho máy chủ với RAID-10.
Bộ phần mềm Softaculous cài đặt hơn 400 mã nguồn tự động như WordPress, Joomla, Magento, OpenCart,....
Phần mềm tường lửa và quét mã độc thông minh với Imunify360, đảm bảo trên máy chủ luôn sạch bóng mã
độc.
Hỗ trợ kỹ thuật cho Reseller 24/7/365.
Như vậy bạn có thể sử dụng các đặc điểm ở trên để quảng bá dịch vụ của mình.

4. Các gói dịch vụ tạo ra bởi Reseller có được thiết lập RAM,
CPU, Processes không?
Các tài khoản tạo ra bởi Reseller sẽ không được thiết lập thông số RAM, CPU, Processes, Disk I/O, IOPS mà sẽ
sử dụng thông số mặc định sau cho mỗi tài khoản:
RAM: 1GB
CPU: 100% CPU Core
Disk I/O: 10MB/s
IOPS: 1024
Entry Processes: 50
Number Processes: 100
Đây là cấu hình chuẩn và khá cao để có thể chạy được một website nhỏ và tầm trung, vì vây bạn có thể yên
tâm cung cấp cho khách hàng.

5. Khách hàng có được phép liên hệ với AZDIGI khi đang sử
dụng dịch vụ của tôi là Reseller của AZDIGI không?
AZDIGI sẽ từ chối hỗ trợ cũng như tiếp nhận thông tin từ các cá nhân/tổ chức không thuộc khách hàng của
AZDIGI. Khách hàng đó là của bạn và chúng tôi chỉ hỗ trợ Reseller.

6. Dịch vụ Reseller Hosting có nâng cấp được không?
Chắc chắn là CÓ THỂ, bạn có thể nâng cấp lên gói Reseller khác cao hơn nếu số lượng khách hàng tăng.

7. Làm sao để bắt đầu trở thành Reseller?
Rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký gói dịch vụ cPanel Reseller Hosting phù hợp là có thể trở thành Reseller
ngay lập tức khi dịch vụ kích hoạt, và bắt đầu tạo ra lợi nhuận từ Web Hosting cho riêng mình.
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