Panel Administracyjny

●

Spis treści:

1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl
2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie.
3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika.
4. Serwery - informacje na temat wykupionych usług.
5. Edycja polecenia startowego.
6. Zamówienia - czyli jak zamówić serwer gry.
7. Płatności - informacje na temat obsługiwanych form płatności.
8. Uruchomienie serwera - jak samemu uruchomić serwer po dokonaniu wpłaty.

●

Wstęp

Panel Administracyjny Moje-Serwery.pl to zaawansowana, autorska aplikacja internetowa przygotowana
specjalnie dla naszego serwisu dzięki, której każdy użytkownik w łatwy sposób może zarządzać wykupionymi
usługami. Poprzez panel klient może zamówić serwer dla wybranej gry, w błyskawiczny sposób go opłacić
przez płatności online/sms, które trwają maksymalnie do 15 minut i od razu po dokonaniu wpłaty samemu go
uruchomić.
Funkcje Panelu Administracyjnego Moje-Serwery.pl
– Status serwera – Start, Stop, Restart
– Reinstalacja serwera
– Zmiana hasła rcon oraz hasła dostępu do serwera
– Edycja komendy startowej
– Dostęp do zdalnej konsoli serwera
– System „portfela”

●

Rejestracja i logowanie
Rejestracja odbywa się w podstawowy sposób. Na stronie
www.Moje-Serwery.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny klikając
na “zarejestruj” oraz potwierdzić chęć rejestracji poprzez link
aktywacyjny, który po założeniu konta zostaje automatycznie wysłany na
podany adres e-mail. W przypadku braku otrzymania mail'a z
potwierdzeniem rejestracji, prosimy sprawdzić zakładkę „spam” - są
przypadki, w których właśnie tam zostaje umieszczony.
Jeżeli natomiast nie został dostarczony mail z linkiem aktywującym
konto, prosimy o kontakt na mail: bok@mojeserwery.pl z prośbą
aktywacji konta podając swój login.
Logowanie do panelu administracyjnego jest możliwe z poziomu każdej
podstrony. Po wpisaniu login'u i hasła klikamy na przycisk „zaloguj”.

●

Dane konta

W zakładce tej użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych oraz podania dodatkowych, które nie są
uwzględnione w formularzu rejestracyjnym takich jak: imię, nazwisko, adres, numer gadu-gadu itp.
W tej części panelu można także zmienić hasło dostępu do konta.
Prosimy zwrócić baczną uwagę na adres e-mail. W większości przypadków to jedyna droga, którą możemy się
skontaktować z klientem.

●

Serwery

W tym miejscu widoczne są wszystkie wykupione serwery gier. Widnieją tutaj informacje takie jak:
– ID serwera
– Nazwa
– Adres IP
– Okres ważności
– Status (włączony/wyłączony)
– Rodzaj (publiczny/prywatny)

Po kliknięciu w ID serwera po lewej stronie lub w adres serwera zostajemy przeniesieni do podstrony, w której
znajdują się wszelkie informacje o danym serwerze.
Widzimy tutaj przyciski:
– informacje – wszystkie dane dotyczące serwera gry: adres ip, dane ftp, okres ważności itp.
– start serwera – włączenie serwera
– restart serwera – restart serwera
– stop serwera – wyłączenie serwera
– reinstalacja – przywrócenie pierwotnego stanu serwera. Po kliknięciu wszystkie pliki zostają usunięte i
zainstalowane od nowa.
– konfiguracja – zmiana hasła: FTP, dostępu do serwera gry, rcon oraz edycja komendy startowej
– konsola – konsola fizyczna serwera

●

Edycja polecenia startowego

Edycja komendy startowej gry znajduje się w zakładce „Konfiguracja” .
Przykładowo dla gry Counter-Strike 1.6 wygląda następująco:

Jak widzimy powyżej, widoczne jest „Aktualne” polecenie startowe, a poniżej „Nowe”, gdzie mamy możliwość
edycji. Dla przykładu w nowym poleceniu został dopisany parametr: „-insecure” (deaktywuje VAC) oraz
wybrany z menu: „-autoupdate” (aktualizacja). Po edycji klikamy na „zmień” i następnie wyłączamy i
włączamy serwer, aby uruchomił się z nowymi parametrami.

●

Zamówienia

Tutaj możesz w łatwy sposób zamówić serwer. Aby tego dokonać wybierasz rodzaj gry, typ serwera
(publiczny/prywatny), liczbę slotów oraz podajesz swoją nazwę serwera. Podając rodzaj serwera oraz
odpowiednią liczbę slotów następuje automatyczne wyliczenie ceny za serwer. Po wypełnieniu formularza
zamówienia wystarczy kliknąć przycisk „Zamów”. Po tej operacji zamówienie pokaże się poniżej. Jeżeli
popełniłeś błąd w wypełnianiu formularza zamówienia i już je zatwierdziłeś to możesz je w każdej chwili
anulować, klikając na: „Anuluj zamówienie”.

●

Płatności

Aby opłacić zamówiony serwer należy udać się do zakładki „Portfel”. Widzimy tutaj aktualny stan naszego
wirtualnego portfela oraz przyciski: Zawartość, Wpłata, Historia. Jeżeli chcemy zasilić nasz portfel klikamy na
„Wpłata”. Następnie wybieramy sposób płatności:
–

przelew internetowy / karta płatnicza – płatności online obsługiwane
przez serwis DotPay dzięki którym w łatwy, szybki i bezpieczny sposób
zasilisz swój portfel. DotPay umożliwia wpłaty za pośrednictwem
przelewów z większości banków oraz poprzez karty kredytowe.
Czas realizacji płatności wynosi do 15 minut!

–

SMS – Zasilenie wirtualnego portfela poprzez płatności sms.

–

przelew w banku / na poczcie – Płatność poprzez zwykły przelew
bankowy lub przekaz pocztowy.
W tytule przelewu należy podać swój login.

W przypadku wybrania pierwszej opcji czyli: przelew internetowy / karta płatnicza zostajemy przeniesieni
do ekranu, w którym podajemy kwotę, na jaką chcemy zasilić swój portfel. Wpisujemy kwotę i klikamy na
„Wpłata”

Następnie zostanie otwarte okno serwisu DotPay, w którym wybieramy bank, z którego chcemy wpłacić
pieniądze. Po wybraniu odpowiedniego banku, wypełniamy niżej formularz podając swoje dane: imię,
nazwisko oraz adres mail. Klikamy na przycisk „Dokonaj płatności”, po czym ukaże nam się strona logowania
naszego banku, w którym dokonamy płatności. W ciągu kilku minut informacja o wpłacie zostanie przesłana do
serwisu Moje-Serwery.pl, a wpłacona kwota trafi do Twojego portfela.

Po dokonaniu płatności i odnotowaniu pieniędzy w wirtualnym portfelu należy przejść do zakładki
„Zamówienia” i w złożonym wcześniej zamówieniu kliknąć na” „Wpłata”. Następnie podajemy kwotę jaką
chcemy przeznaczyć na zamówiony serwer z naszego portfela i zatwierdzamy klikając ponownie „Wpłata”. Po
tym wystarczy już uruchomić serwer.

●

Uruchomienie serwera

Jeżeli wpłaciłeś pieniądze za pomocą płatności online lub też sms to sam uruchamiasz serwer. Aby tego
dokonać należy najpierw wykonać kroki płatności opisane w poprzednim punkcie i opłacić zamówiony serwer.
Po wpłaceniu całej kwoty za zamówiony serwer, w zakładce „Zamówienia” w miejscu przycisku „Wpłata”
ukaże się „Uruchom serwer”. Klikamy ten przycisk, czekamy aż serwer się zainstaluje (trwa to zależnie od
zamówionej gry, przykładowo serwer gry Counter-Strike 1.6 instaluje się w kilka sekund, zaś Counter-Strike
Source ok. Minuty). Gdy nasz serwer zostanie zainstalowany udajemy się do zakładki „Serwery” w celu
włączenia oraz uzyskania informacji o adresie ip, danych ftp itp.
Jeżeli wpłacałeś pieniądze za pomocą przekazu pocztowego lub też w banku uruchomienie trwa od 2-3 dni
roboczych. Po odnotowaniu wpłaty, Administracja zasila portfel użytkownika kwotą odpowiadającą kwocie
otrzymanego przelewu. Następnie, klient sam sobie uruchamia serwer.
Jeżeli wybrałeś tą formę płatności i chcesz przyspieszyć aktywację serwera wyślij dowód wpłaty na nasz mail:
bok@mojeserwery.pl

