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Hi?n t?i MaxServer ?ang s? d?ng h? th?ng qu?n lý tiên ti?n nh?t hi?n nay là
SolusVM ?? qu?n lý các gói VPS. D??i ?ây chúng tôi xin h??ng d?n nhanh cách
qu?n lý VPS qua SolusVM.
1. Khi nh?n ???c email ch?a thông tin VPS (New VPS Server Information), kéo
xu?ng phía cu?i c?a mail s? có thông tin ??ng nh?p vào SolusVM d?ng:
Control Panel Access =============================
URL: https://solus.maxserver.com
Username: vmuserxxx
Password: passwordfaifna
(If you already have access to the control panel please use your existing password)

M?t kh?u thì ch? có m?t kh?u c?a email ??u tiên b?n ??ng ký VPS là ?úng, b?n
có th? tìm l?i m?t kh?u ??u tiên c?a SolusVM b?ng cách tìm l?i các Email bên
mình ?ã g?i cho b?n nh? cách ? ?ây.
Ho?c b?n có th? vào ?ây và nh?p Username (vmuserxxx) c?a b?n vào ?? l?y l?i
m?t kh?u m?i.
2. Video ??ng nh?p SolusVM:

3. S? d?ng VNC ?? truy c?p vào VPS (?? xem ho?c s?a ch?a VPS ch?ng may
b?n c?u hình b? m?t m?ng ho?c không vào ???c remote khi dùng window)

4. Cách Boot, Reboot, Shutdown... trên SolusVM (T?t nh?t v?n là login vào VPS
r?i thao tác trên ?ó, s? d?ng nút c?ng ch? nên làm khi không th? vào VPS ??
thao tác trên VPS).

5. Cách ??i password c?a VPS trên SolusVM

6. Cài l?i Operating System (H? ?i?u Hành) trên SolusVM

7. Cách cài l?i Operating System (H? ?i?u Hành) trên SolusVM b?ng ??a
ISO/CDRom

H??ng d?n cài m?t s? Operating System (H? ?i?u Hành) quen thu?c trên
SolusVM b?ng ??a ISO/CDRom Click Here>>
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