به راهنمای «خرید سرور مجازی از آسام سرور» خوش آمدید.
برای راحتی کار شما عزیزان ،در این پی دی اف ،گام به گام خرید سرور مجازی از آسام سرور را بیان می کنیم تا با خیال راحت
بتوانید سرور مجازی مورد نظرتان را سفارش دهید .همراه ما باشید.

گام اول
ابتدا وارد سایت آسام سرور می شویدasamserver.com :
پس از ورود به سایت ،این صفحه را مشاهده خواهید کرد:

گام دوم
در قسمت باالی صفحه ،روی گزینه خرید سرور مجازی کلیک کنید.

گام سوم
پس از کلیک روی گزینه خرید سرور مجازی ،گزینه های مختلف خرید انواع سرور مجازی برایتان باز می شود ،که ما روی
خرید سرور مجازی لینوکس کلیک می کنیم.

گام چهارم
پس از کلیک کردن روی گزینه خرید سرور مجازی لینوکس ،پلن های مختلف سرور مجازی لینوکس برایتان باز می شود.
ما روی دکمه ثبت سفارش سرور مجازی لینوکس پایه کلیک می کنیم .شما می توانید بسته به نیاز خودتان ،روی هر پلن
دیگری کلیک کنید.

گام پنجم
پس از آن که پلن خودتان را انتخاب کردید ،به صفحه ای هدایت می شوید که می توانید تنظیمات بیشتر سرور خودتان را
انتخاب کنید؛ مانند سیستمعامل و کشور مورد نظرتان .اگر کشور خاصی مد نظرتان نیست ،تنظیمات پیشفرض را انتخاب
کنید و روی ادامه کلیک کنید.

گام ششم
در این مرحله جزئیات سفارش نشان داده می شود که می توانید سفارش خودتان را بازبینی کنید و اگر کد تخفیفی داشتید،
وارد کنید .پس از تمامی این ها می توانید روی دکمه تسویه حساب کلیک کنید.

گام هفتم
در این بخش شما باید تمامی اطالعات خودتان را وارد کنید و در انتها یک رمز برای خودتان تعیین کنید .رمز شما باید
ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا امنیت باالیی داشته باشد.

گام هشتم
پس از آن که اطالعات خودتان را وارد کردید ،در پایین صفحه باید موافقت خودتان را نسبت به قوانین و مقررات آسام سرور
اعالم کنید
و بعد با پرکردن کپچا ،وارد مرحله بعدی شوید.

گام آخر
پس از آن که مرحله  8را تکمیل کردید ،وارد مرحله نهم ،که پرداخت است ،می شوید .پس از آن که پرداخت را انجام دادید،
ایمیلی برای شما ارسال می شود که مشخصات سرور مجازی شما را دارد و دسترسی و رمز عبور شما در آن ایمیل برایتان
ارسال می شود.
نکته :ارسال ایمیل بسته به نوع سرور شما زمان می برد .کوتاه ترین زمان 15 ،دقیقه است .برای مثال اگر شما سرور
اختصاصی خریداری کنید ،تا  1روز زمان نیاز است.

به همین راحتی و تنها در  9گام ،شما می توانید سرور مجازی مورد نیازتان را از آسام سرور سفارش دهید و منتظر تحویل آن
باشید.
در هر مرحله که به مشلک برخوردید ،می توانید با پشتیبانی ما در آسام سرور در ارتباط باشید .ما به صورت  24ساعته پشتیبانی
داریم و در تالشیم تا بهترین تجربه را برای شما رقم بزنیم تا شما دغدغه دیگری جز گسترش کسب و کارتان نداشته باشید!

