beebyte FAQ
DNS
Aktivera DNS Hosting för extern domän
DNS API
Dynamic DNS / DDNS
Hur editerar jag min hosts -fil
Hur flyttar jag min domän till beebyte
Hur man ändrar namnserver i kundportalen
Konfigurera domän för användning av beebyte mail
Överlåtelse och ägarbyte av domännamn
Fakturafrågor
EU omvänd skattskyldighet
Jag har fått en faktura trots att jag valt att betala med
kreditkort
Kan jag få min faktura via e-post
Kan jag slippa att betala fakturaavgift?
Min faktura stämmer inte överens med mitt
estimerade pris
How-to artiklar
Hur man installerar Nopcommerce på en Windows
server
Hur man vitlistar en IP adress i Plesks Fail2ban
Hur man vitlistar IP adresser i Bitninja
Kundportal / kontrollpanel
Användare och organisationer
Partner / Återförsäljare
Hur blir jag återförsäljare
Hur hanterar jag mina kunder
Hur man ansluter en existerande kund till ÅF
Tekniskt - konceptuell förklaring partnerprogram
Scale Cloud
B3 backup
Anslut server till backupnät
Återläsning (restore) av filer
B3 Lägga till server i backupen
Bare Metal Restore B3
Installera backup agent manuellt (Windows)
Installera backup agent via recept (Windows)
Skapa B3 Storage Space
Förändra resurser på Scale Cloud VPS
Hur fungerar backuper på min Scale Cloud server
(Windows)
Hur loggar jag in på min Scale Cloud server?
Hur man lägger till IP adresser i serverhanteraren.
Hur tar jag bort min server
Installera LAMP
Installera Wordpress på VPS
Jag har tagit bort min server av misstag, kan ni hjälpa
mig?
Min server har dålig nätaccess
Specificera resursutnyttjande
Windows Update fungerar inte / är avslaget
Shared Mail
Konfigurera e-post på mac
Lägga till mail i telefonen
Lägga till mail-konto i outlook
Lägga till mail-konto i thunderbird
Lägg till en signatur
Semestersvar
Vad är adressen till webmailen
Webbhotell
Ändra PHP version på Webbhotell
Finns det någon delad SMTP server jag kan använda?
Hantera backup och restore på webbhotell
Hur använder jag Git för mitt webbhotell
Hur man skapar en frame forward
Installera Joomla på webbhotell
I vilken mapp ska jag lägga min webbfiler
SSL / Letsencrypt
Hur man skapar en 4096-bitars privat nyckel
och en CSR för Redlights Swish plugin
(Wordpress / Woocommerce)
Let's Encrypt certificate expiration notice for
domain
Lets Encrypt förnyelse på Windows
Webbhotell fungerar inte

Ta backup på databas (MySQL)
Windows
Använd Web Deploy på Windows Webbhotell
web.config editeras/ändras vid uppdatering
av inställningar
WordPress
Aktivera WordPress Smart Updates by AI
Hur ändrar jag URL på min WordPress installation
Hur sätter jag upp en stagingmiljö för min
WordPress
Sätta lösenord på WordPress
Uppdatera WordPress med Smart Updates
by AI
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Återläsning (restore) av filer
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