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První informace pro nové členy
Jaké jsou platební údaje k zaplacení členského příspěvku
Platí se na účet 2200041594/2010 (ČR) nebo 2601502873/8330 (SR-EUR).
IBAN: CZ0420100000002200041594, SK2083300000002601502873
Variabilní symbol je vždy id uživatele, které nalezneš po přihlášení do vpsadminu v sekci
'Members'.
Ve stejné sekci také nalezneš datum, kdy ti VPS expiruje.
Platí se předem na tři měsíce 900 Kč nebo 36 eur.
Další podrobnosti naleznete v sekci o platbách.

Pokud se bude blížit expirace VPS, budou ti chodit připomínky na mail. Jestliže budeš vědět, že se
platba opozdí, prosím, dej nám to vědět, abychom předešli nějakému nedorozumění.
https://web.libera.chat/?channel=#vpsfree

Mohu si ověřit, zda platba přišla?
Ano, sdružení má transparentní účty v měnách CZK a EUR. Díky tomu si sami můžete kontrolovat
úspěšné přijetí členského poplatku a pohyb peněz sdružení.

Jak mohu VPS ovládat?
Přihlaš se do rozhraní vpsAdmin, přejdi do sekce 'VPS', klikni na ID serveru.

Nejprve se zobrazí tabulka, ve které najdeš třeba id virtuálu, fyzický server na kterém běží a další …
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Hned pod touto tabulkou je možnost vygenerování hesla roota.

Níže nalezneš svoje IPv4 a IPv6 adresy…

V dalších tabulkách nalezneš změnu DNS serverů, změnu hostname a přeinstalaci VPS.
Pokud potřebuješ, můžeš si zde povolit iptables, TUN/TAP, FUSE a další.

https://kb.vpsfree.cz/

Printed on 2021/09/20 23:25

2021/09/20 23:25

3/4

První informace pro nové členy

Jak zjistím, jaký traﬃc má moje VPS?
V sekci 'Networking', celkový měsíční limit přenosu dat je 3 TB.

Jak je řešeno zálohování?
Viz popis fungování datasetů.

Je možné nastavit reverzní DNS záznam?
Stačí napsat na podpora(zavinač)vpsFree.cz a uvést IP adresu (IPv4 i IPv6) a kam má záznam
směřovat.

Kde mám hledat další informace?
rozhodně si projdi naši znalostní bázi
přečti si odpovědi na nejčastější dotazy
přihlas se do mailing listů
připoj se mezi ostatní přes IRC kanál #vpsfree na Libera serveru webchat rozhraní)
V případě připomínky, dotazů nás neváhej kontakovat na podpora(zavináč)vpsFree.cz.
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