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Kom godt igang med Mentor ITs Webadmin
Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Mentor ITs Webadmin.
Webadmin er det værktøj der bruges til at styre alle opsætningerne på dine domæner hos Mentor IT.
For at komme i gang med at bruge Webadmin, skal du gå til nedenstående adresse, og bruge det
brugernavn og kodeord der blev sendt til dig, da du oprettede din konto hos Mentor IT.

http://webadmin.hostcenter.dk

Hovedmenuen
Efter at du har logget på Webadmin, vil du komme til Webadmins hovedmenu, som ser ud som
herunder:

Herunder vil kort blive beskrevet de forskellige elementer i Webadmins hovedmenu.
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I venstre side er der ”Quick Links”, som giver hurtigt adgang til nogle af funktionerne i Webadmin.
Man kan også søge blandt de domæner man har tilknyttet til sin konto i Webadmin, ved at skrive en
del af navnet i ”Search Domains” feltet.
Mest interessant er nok den nederste del af venstre side, der giver et hurtigt overblik over de
ressourcer man har til rådighed. Den rød/grønne bar angiver hvor stor del af ens ressourcer man
har brugt. Ved at klikke på ”more..”, kan man se flere ressourcer.

I toppen af skærmbilledet er der en sort bar (menubaren), den angiver hvor man er i Webadmins
menusystem, og jo dybere man er i menuerne, jo flere punkter vil der være i menubaren. Man kan
klikke på menutitlerne for at hoppe tilbage til den del af Webadmins menu. Derudover kan man
også vælge ”Help” for at åbne hjælpefunktionen, eller ”Log Off” for at logge ud af Mentor IT’s
Webadmin.

I bunden af Webadmins hovedmenu finder man Webadmins interne postkasse. Postkassen
indeholder meddelelser sendt fra Mentor IT, bl.a. vil du kunne læse den velkomstbrev du fik med
email i Webadmins interne postkasse. Ved at klikke på brevet, har du mulighed for at læse brevet.

Første gang man logger på Mentor IT Webadmin anbefaler vi, at man klikker på ”Personal Details”
og checker at dine personlige oplysninger er indtastet korrekt.
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Efter at have checket at de personlige oplysninger er korrekte, er det en god ide at skifte det kodeord
du er blevet tildelt ud, med et kodeord du har nemmere ved at huske. Bemærk!!! Det er vigtigt at
kodeord har en vis kompleksitet, da hvis andre gætter dit kodeord og kommer ind på systemet, så
kan de rette eller værre endnu slette dine hjemmesider.

Her vil man kunne købe yderligere webhoteller, hvis man får brug for yderligere ressourcer. Denne
funktion er pt. ikke aktiv, men vil blive aktiveret i den nærmeste fremtid. Skulle du have brug for
yderlige ressourcer kontakt da Mentor IT.

”Domain Registration” funktionen er heller ikke aktiv endnu. Indtil den bliver aktiveret kan i bruge
domæne registrerings værktøjet på Mentor IT’s hjemmeside http://www.mentor-it.dk/

Dette ikon leder dig videre ind i Hostcenter Danmarks Webadmin, efter et klik på ikonet vil en liste
over de tilknyttede domæner dukke op. Vælg på listen det domæne du ønsker at se/rette
indstillingerne for, når du har valgt domænet kommer ”Domænemenuen” frem.

Domænemenuen
Domænemenuen er nok den del af Mentor IT’s Webadmin du kommer til at arbejde mest med, fra
denne menu kan der oprettes e-mail konti, ftp konti, databaser og meget mere. Afhængigt af hvilket
webhotel der er tilknyttet til din konto kan din menu indeholde færre ikoner end på billedet.
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Øverst i domænemenuen
finder man informationer om
hvilket webhotel domænet er
tilknyttet. Der er et link til
domænet, samt oplysninger
om hvilke navneservere
domænet er registreret på.
”Back” knappen fører tilbage
til menuen over de domæner
der er tilknyttet din konto.
”Delete” knappen sletter dit
domæne, tryk ikke på den med
mindre du er 100% sikker på
at du ønsker at slette dit
domæne.
”Save” knappen gemmer de
indstillinger du har rettet.

De enkelte ikoners funktioner vil kort blive beskrevet for at give et overblik over
funktionaliteten i Mentor IT Webadmin.

Email konti ikonet giver mulighed for at oprette email konti eller rette i konfigurationen af en
eksisterende konto. På Mentor IT’s supportside findes en udførlig beskrivelse af hvordan man opretter
en ny email adresse.
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Email forwarding gør det muligt at videresende email direkte videre til en anden modtager. F.eks
hvis man ønsker at al post sendt til bogholderi@ditdomæne.dk skal modtages af bogholderen, så kan
man vælge at alle email skal forwardes til bogholderens email adresse.

Multi Modtager Adresser” giver ulighed for at oprette en email adresse, som når man sender en
email til adressen automatisk videresender den til alle modtagere på listen. F.eks
tilbud@ditdomæne.dk oprettet som en Multi Modtager adresse med alle interesseret kunder, vil
automatisk sende de tilbud du sender til tilbud@ditdomæne.dk videre til alle de kunder du har på
listen.

Som standard er der oprettet en FTP konto til domænet, og oplysningerne om denne konto findes i
velkomstbrevet. Under ”FTP Accounts” er det muligt at oprette flere FTP konti, eller rette i
eksisterende.

File Manageren giver mulighed for at browse de filer der ligger på domænet, samt mulighed for at
oprette nye filer og undermapper, samt at redigere i eksisterende filer.

Virtual Directories giver mulighed for at lave virtuelle undermapper, der kan pege andre steder end
navnet angiver. En virtuel undermappe kan pege på en mappe på serveren, eller til et andet sted på
internettet. F.eks kunne man lave en virtuelt undermappe der hedder Google, og pege den på
http://www.google.dk, herefter vil man ved at skrive http://www.ditdomaene.dk/google komme ind
på Googles hjemmeside.
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Med Secure Folders kan der oprettes foldere på domænet, som man kun kan få adgang til ved at
taste det korrekte brugernavn og kodeord.

Domæne Aliaser giver mulighed for at have flere domænenavne til at pege på samme domæne. F.eks
kan man ved at oprette aliaset dit-domaene.dk til domænet ditdomaene.dk sikre sig, at besøgende
kommer på domænet ligegyldigt hvilken af de to måder de skriver domænenavnet på. Bemærk at
aliaser skal oprettes ligesom et almindeligt domæne.

Subdomæner giver mulighed for at man kan give nemmere adgang til dele af sit domæne, eller gøre
det nemmere at huske adressen. Et eksempel på et subdomæne er http://salg.ditdomaene.dk der giver
adgang til http://www.ditdomaene.dk/salg.

Med DNS Zone Editoren kan der rettes i DNS Zonen for domænet. DNS Zone Editor kan være til gavn
i domæner med mange servere, kun webhotellerne Business Gold og Platinum tilbyder DNS Zone
Editoren. Ønskes der oprette specielle DNS pegninger på andre webhoteller skal Mentor IT
kontaktes. Bemærk!!!
Rettelser i DNS Zonen kan medføre manglende kontakt til domænet, rettelser sker derfor på eget
ansvar. Mentor IT kan genoprette de korrekte pegninger, men dette sker til de på tidspunktet
gældende timetakster.
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Her kan der oprettes ODBC DSN forbindelser til databaser tilknyttet domænet.

Database Manageren giver mulighed for at administrere databaser tilknyttet til domænet, samt at
oprette nye databaser eller database brugere. På Mentor IT’s supportside findes en udførlig
beskrivelse af hvordan man opretter en ny database.

Her kan yderligere MIME typer tilføjes til domænet. Bruges hvis domænet skal kunne vise nye filtyper.

Her kan man oprette sine egne fejlmeddelelser. Fejlmeddelelser bliver vist når en internetbruger
f.eks forsøger at åbne en ikke-eksisterende side på domænet, eller en side han ikke har rettigheder til
at åbne. Er man ikke tilfreds med standard fejlmeddelelserne kan man rette dem her.

Ønsker man at gøre brug af Frontpage Extensions skal det aktiveres her. Frontpage Extensions bør
kun aktiveres hvis man vil bruge Frontpage til at vedligeholde domænet.
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Her kan Shared Secured Socked Layer (Shared SSL) installeres på domænet.

Under “Web Site Settings” kan indstillingerne for domænet ses, man kan bestemme hvilke af de
tilgængelige script extensions (f.eks PHP, ASP) man ønsker at understøtte på domænet. Som standard
er de script extensions domænet understøtter aktiveret.

Her kan der ses statistik for domænet. Med ”basic” statistik vises forbruget af diskplads og
båndbredde, samt mængden af trafik inden for de sidste 24 timer, samt indenfor de sidste 30 dage.
Er der tilknyttet ”Advanced” statistik til domænet kan her få adgang til mere udførlige rapporter.

Yderligere Information
Ønskes yderligere information kan dette findes på Mentor IT’s supportside på adressen:
http://www.hostcenter.dk/support
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