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Instalacja programu: AltiMail 2.18

1. Klikając  w  link  jaki  otrzymałeś  w  wiadomości  e-mail  z  licencją,  pobierz  archiwum  ze  spakowanym 

programem i zapisz go na swoim dysku.

2. Rozpakuj pliki z folderu /altimail/ a następnie wgraj je do dowolnego katalogu na swoim serwerze.

Przykładowo: tworzysz katalog o nazwie /mailing/ i do niego wgrywasz pliki.

3. W panelu administracyjnym hostingu utwórz nową bazę danych oraz dodaj do niej nowego użytkownika.
Te dane będą potrzebne w następnym kroku instalacji (host serwera bazy danych - najczęściej to localhost, nazwa bazy danych, nazwa 
użytkownika bazy danych, hasło do bazy danych).

4. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu, na który zostały wgrane pliki systemu AltiMail.
Przykładowo: http://adrestwojejstrony.pl lub http://subdomena.adrestwojejstrony.pl jeżeli chcesz zainstalować program na adresie 
będącym subdomeną.

5. Wyświetli się formularz instalacyjny programu AltiMail, uzupełnij dane:

- host serwera bazy danych,
Host serwera odnajdziesz w dokumentacji lub pomocy technicznej Twojego hostingu, najczęściej jest to: localhost

- nazwa bazy danych MySQL,

- nazwa użytkownika bazy danych MySQL,

- oraz hasło do bazy danych.
Powyższe dane są otrzymanymi po utworzeniu nowej bazy danych oraz użytkownika (patrz punkt 3.).

6. Jeżeli instalacja przebiegła prawidłowo wyświetli się okno logowania do systemu. Zaloguj się przy użyciu 

domyślnych danych:

- login: admin
- hasło: default
Informacja: ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła dostępowego w sekcji: Ustawienia systemu > Moje konto.

7. CRON  –  zadania  cykliczne,   w  programie  AltiMail  pozwalające  na  ustawienie  cyklicznej  wysyłki 

wiadomości e-mail (AltiMail Standard, AltiMail Pro) oraz skanowania stron  internetowych (AltiMail Pro).  

Aby móc korzystać z cyklicznych zadań należy edytować ustawienia CRON.
Jeżeli nie wiesz jak znaleźć usługę CRON, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych.
Jeżeli  Twój  dostawca  usług  hostingowych  zezwala  na  edycję  czasu  zadań  cyklicznych  możesz  ustawić  dowolną  godzinę  ich  
wykonywania.
W przypadku, gdy nie dokonasz edycji ustawień CRON będziesz mógł jedynie wysyłać mailing ręcznie.
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Przedstawiamy przykładowe opisy edycji cyklicznych zadań CRON:

Serwer Home.pl
Należy zmienić nazwy plików, znajdujących się w pobranym folderze z plikami instalacyjnymi (punkt 1.):

cron_pajak_skan.php na cron-5min.php (występuje tylko w wersji AltiMail Pro)

cron_send_mails.php na cron-10min.php

Serwer Nazwa.pl:
Po  zalogowaniu  się  do  panelu  administracyjnego  przejść  do  zakładki  „Ustawienia”  a  następnie 

„Harmonogram  zadań”  i  „Dodaj  nowe  zadanie”.  Następnie  dodać   zadania  za  pomocą  pojedynczych 

poleceń:

GET http://adrestwojejstrony.pl/cron_pajak_skan.php (tylko dla wersji AltiMail Pro)

GET http://adrestwojejstrony.pl/cron_send_mails.php

Serwery z wgranym panelem cPanel:
Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego przejść do zakładki w boksie „Zaawansowany” wybrać 

„Zadania Cron” i dodać nowe zadania za pomocą pojedynczych poleceń:

wget http://adrestwojejstrony/cron_pajak_skan.php (tylko dla wersji AltiMail Pro)

wget http://adrestwojejstrony.pl/cron_send_mails.php

Inne możliwe ustawienia:
W ustawieniach CRON, dodaj pojedynczo polecenia:

links -dump http://adrestwojejstrony/cron_pajak_skan.php (tylko dla wersji AltiMail Pro)

links -dump http://adrestwojejstrony/cron_send_mails.php

Dokument ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewystarczające możliwości serwera.
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