Cara Install WordPress lewat
Softaculous
Cara installnya sangat
penginstalannya :

mudah,

berikut

langkah-langkah

1. Logjn ke akun cpanel hosting anda,
2. Masuk ke menu Software -> Softaculous Apps Installer >
pilih WordPress

3. Misalnya kita akan melakukan instalasi WordPress, tinggal
klik WordPress -> Install

4. Sesuaikan domain mana yang akan diinstall WordPress dan
masukkan username dan password untuk login ke wp-admin
Kolom “In Directory” dapat diisi jika ingin menginstall di
direktori
tertentu.
Misalnya
direktori
http://namadomain.xyz/wp
maka isi kolom tersebut dengan “wp”
Tapi
jika
ingin
diinstal
di
domain
utama
(http://namadomain.xyz) , kolom tersebut dapat dikosongkan.

5. Klik “Install”
6. Instalasi WordPress melalui Softaculous berhasil dengan
sempurna.

Selamat mencoba, dan jika ada permasalahan, jangan ragu…
dan pergunakan :
Support Ticket
konsultasikan permasalahan anda bersama tim teknis Qwords.com,
7×24 jam siap melayani…
^_^

Uninstall CMS di Softaculous
Anda hendak menguninstall CMS anda contoh: Joomla, wordpress
atau lainnya melalui softaculous?
Berikut langkah-langkahnya:
1. Pastikan CMS yang akan diuninstall sebelumnya diinstall
melalui softaculous
2. Login Cpanel
3. Klik Softaculous
4. Klik Halaman CMS website anda. Joomla di Portal/CMS
sedangkan WordPress di
Blogs atau yang lainnya
5. Klik tanda silang disamping nama domain yang akan anda
uninstall cms nya.

6. Klik Remove Instalation

7. Jika muncul tampilan seperti dibawah berarti cms telah
berhasil di uninstall

Semoga Membantu ^.^

Install
Squirelmail
Softaculous.

di

Bagi anda yang merasa sedikit repot dengan webmail dari
hosting yang harus menambahkan /webmail atau :2095 dibelakang
nama domain anda untuk dapat login ke webmail lalu setelah itu
anda juga harus memilih webmail yang akan digunakan yang
memang cara ini tidak cukup praktis.
Untuk itu anda mungkin ingin menggunakan subdomain untuk login
ke squirelmail anda, Anda dapat menginstall cms squirrelmail
di softaculous. dengan melihat sedikit catatan dibawah:
1. Buatlah dulu subdomain untuk cms squirelmail anda.

2. Masuk ke menu softaculous, mintalah ke tim teknis kami
apabila softaculous belum terinstall di cpanel anda.
3. Pilih menu Mails -> Squirrelmail yang ada di sebelah kiri.

4. Setting IMAP dan SMTP seperti contoh dibawah ini:

*In directory kosong jika folder cms disimpan di folder
subdomainnya/ diisi jika cms di dalam folder lain di dalam
folder subdomainnya.
*.com=

sesuaikan

dengan

extensi

domain

anda.

contoh:

mail.namadomain.xyz
5. Klik Install dan selesai.
note: Pertama kali anda login akan mendapatkan pesan error
tapi hanya sekali, selanjutnya anda dapat menggunakan cms
squirrelmail anda untuk login webmail squirrelmail hosting
anda.
Semoga Bermanfaat ^.^
Bagi anda yang merasa sedikit repot dengan webmail dari

hosting yang harus menambahkan /webmail atau :2095 dibelakang
nama domain anda untuk dapat login ke webmail lalu setelah itu
anda juga harus memilih webmail yang akan digunakan yang
memang cara ini tidak cukup praktis.
Untuk itu anda mungkin ingin menggunakan subdomain untuk login
ke squirelmail anda, Anda dapat menginstall cms squirrelmail
di softaculous. dengan melihat sedikit catatan dibawah:
1. Buatlah dulu subdomain untuk cms squirelmail anda.
2. Masuk ke menu softaculous, mintalah ke tim teknis kami
apabila softaculous belum terinstall di cpanel anda.
3. Pilih menu Mails -> Squirrelmail yang ada di sebelah kiri.

4. Setting IMAP dan SMTP seperti contoh dibawah ini:

*In directory kosong jika folder cms disimpan di folder
subdomainnya/ diisi jika cms di dalam folder lain di dalam
folder subdomainnya.
*.com = sesuaikan
mail.qwords.com

dengan

extensi

domain

anda.

contoh:

5. Klik Install dan selesai.
note: Pertama kali anda login akan mendapatkan pesan error
tapi hanya sekali, selanjutnya anda dapat menggunakan cms
squirrelmail anda untuk login webmail squirrelmail hosting
anda.
Semoga Bermanfaat ^.^

Install PrestaShop
Apa itu PrestaShop?
Secara garis besar, PrestaShop merupakan aplikasi web base
yang dapat digunakan untuk membangun sebuah toko online secara
gratis. Dimana spesifikasi dari yang dibutuhkan oleh
PrestaShop adalah: Linux, Unix, atau Windows, Web Server
(Apache 1.3 atau terbaru IIS 6 atau terbaru), PHP 5.0 atau
terbaru, MySQL 5 atau terbaru.
Perusahaan webhosting seperti Qwords.com yang selalu
menggunakan versi PHP,MYSQL, serta fasilitas-fasilitas lain
yang selalu uptodate, pasti menyediakan fasilitas lengkap,
mudah, dan instant untuk menginstall Aplikasi Web Base semacam
PrestaShop.
Berikut ini merupakan tutorial bagaimana cara melakukan
instalasi PrestaShop secara instant menggunakan fasilitas
Softaculous yang merupakan salah satu fitur terbaru pada
cpanel hosting Qwords.com :
1. Login ke cpanel hosting anda, masuk ke menu “Softaculous”
pada kategori “Softwae & Services”

2. Pilih “PrestaShop” pada kategori “E-Commerce”

3. Klik “Install” , isi kolom isian yang disediakan.
Kolom “In Directory” dapat diisi jika ingin menginstall di
direktori
tertentu.
Misalnya
direktori
http://namadomain.xyz/presta
maka isi kolom tersebut dengan “presta”
Tapi

jika

ingin

diinstal

di

domain

utama

(http://namadomain.xyz) , kolom tersebut dapat dikosongkan.
Setelah selesai diisi, klik “Install”

4. Instalasi berhasil, maka akan muncul tampilan seperti
gambar dibawah :

Mudah dan PrestaShop siap untuk digunakan. ^_^

