Tutorial Menambahkan Add On Domain
Kedalam Akun Hosting
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Jika anda memiliki domain baru namun tidak memiliki Hosting untuk domain tersebut, anda
dapat memanfaatkan Fitur Add On Domain yang terdapat dalam cPanel Indoreg ini. sebelum
anda menginput domain ke dalam fitur Add On Domain ini, mohon anda pastikan terlebih
dahulu jika domain tersebut sudah diarahkan ke Name Server kami yaitu ns5.indoreg.co.id dan
ns6.indoreg.co.id serta mohon dipastikan juga jika domain tersebut sudah melewati masa
propagasi/Resolve DNS yang akan memakan waktu maksimal 1x24 Jam semenjak dilakukan
perubahan Name Server. Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan domain ke
dalam paket Hosting menggunakan Fitur Add On Domain.
1. Pilih menu Login cPanel melalui URL https://cpanel.indoreg.co.id:2083/ atau melalui URL
https://rajawali.indohosting.co.id:2083/
Username dan Password mohon disesuaikan dengan yang kami kirimkan ke alamat
email terdaftar. Jika anda lupa password cPanel, silahkan anda melakukan request
Reset Password melalui email ke support@indoreg.co.id

2. kemudian scroll kebawah sampai anda menemukan symbol Addon Domain seperti
tampilan dibawah ini.
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3. Selanjutnya isi kolom yang tersedia di menu Create an Add on Domain

-

-

-

-

New Domain Name
:
Diisi dengan nama domain yang ingin ditambahkan
Subdomain or FTP Username :
Kolom ini biasanya akan terisi secara otomatis setelah anda menginput nama
domain yang ingin anda tambahkan
Document Root :
Letak dokumen di dalam server. Kolom ini juga akan terisi secara otomatis setalah
anda menginput nama domain
Password :
Masukkan password yang anda inginkan. Kami sarankan anda membuat Password
yang berisikan kombinasi huruf dan angka.
Password (Again) :
Masukkan kembali password yang sudah anda input di kolom sebelumnya

4. Setelah data tersebut terisi, klik Add Domain
5. Jika telah berhasil, akan muncul pemberitahuan The Add on Domain has been created
Demikian informasi ini kami sampaikan. Untuk informasi lainnya yang ingin ditanyakan, Bapak
dapat menghubungi Tim Support Indoreg di :
Telepon

: 021-5821567

Email
YM live Chat ID CS

: support@indoreg.co.id
: infoindoreg2 | indoreg_cs1 | indoreg_cs2 | indoreg_cs3

Untuk informasi mengenai Promo yang sedang diadakan, Follow akun Indoreg kita @indoreg
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