WEBGALAMB® 8+ - Telepítési útmutató
A Webgalamb telepítése mindössze 6 egyszerű lépésből áll. Kérlek figyelmesen
olvasd végig a most következő útmutatót, mivel az fontos információkat
tartalmaz a Webgalamb megbízható működtetéséhez!
A Webgalamb adminisztrációs felületének hatékonyabb használatához Firefox,
Google Chrome vagy más modern böngésző használatát javasoljuk.
1.
Töltsd fel a Webgalamb szoftver minden elemét a webtárhelyen erre a célra
létrehozott mappába.
2.
Nyisd meg böngésződben a Webgalamb mappában elhelyezett install.php fájlt.
Például ha “webgalamb” nevű mappába másoltad a fájlokat akkor a következő
címet:
http://www.honlapod.hu/webgalamb/install.php
3.
Adj meg egy főadminisztrátori e-mail címet. Erre az e-mail címre küldi a
rendszer az új jelszót ha elfelejtenéd azt.
Adj meg belépési jelszót majd ismételd meg. A jelszóban ne használj ékezetes
karaktereket. A kis és nagybetűket különbözőnek veszi a rendszer ezért
pontosan jegyezd meg. Ajánlott minimum 8 karakterből álló kisbetűt,
nagybetűt és számot is tartalmazó karaktersor megadása. Ne használj könnyen
kitalálható jelszót, mivel akkor illetéktelenek férhetnek hozzá a rendszerhez és
visszaélhetnek vele, például spam leveleket küldhetnek a nevedben.
Add meg a MySQL adatbázis adatait. Ha nem ismered ezeket az adatokat,
akkor a tárhelyszolgáltatótól kérheted a szükséges információkat. Ha az itt
megadott adatbázisban már szerepelnek a Webgalamb rendszer által készített
táblák akkor a telepítéssel azok felülíródnak.
Olvasd végig figyelmesen a Licenc szerződést, majd jelöld be, hogy elfogadod
az abban foglaltakat. Amennyiben a szerződésben foglaltakkal NEM értesz
egyet, ne telepítsed és ne használd a Webgalamb szoftvert!
4.
A Webgalamb háttérfolyamataihoz, többek között a visszapattanó

levelek kezeléséhez, a levelek kiküldéséhez szükséges egy időzített script
futtatást beállítani.
Amennyiben van lehetőség a tárhelyen időzített script futtatásra (CRON vagy
CRONJOB), akkor a
http://www.honlapod.hu/webgalamb-mappa-neve/starter.php script
futtatását kell időzíteni, lehetőség szerint 10 percenként futtatva azt. Bővebb
útmutató:
http://www.webgalamb.hu/tudastar/?tudastar=idozitett-es-koveto-levelekautomatikus-kikuldesehez-szukseges-beallitasok
Ha esetleg a tárhelyszolgáltatód nem biztosít számodra CRON beállítási
lehetőséget, akkor az alábbi linken keresztül tudsz ingyenesen igénybe venni
egy szolgáltatást, ami segítségedre lehet:
https://cron-job.org/en/
A műveletet mindenképp végezd el, vagy kérd meg rá webmestered mert
ez fontos része a Webgalamb telepítésének, hiánya problémákat okozhat
a levélküldésben!
5.
A telepítést követően töröld a webtárhelyen a Webgalamb mappájából az
install.php és sql.php fájlt.
6.
A hírlevél szoftvered a Webgalamb mappában lévő wg8.php fájl megnyitásával
tudod használni, tehát ha a szoftver mappáját “hirlevel”-nek nevezted el akkor:
http://www.honlapod.hu/hirlevel/wg8.php
Ezt természetesen a Webgalamb a telepítés végeztével ki is fogja írni.
Köszönjük, hogy a Webgalambot választottad, kívánjuk, hogy
megkönnyítse munkádat és hasznodra váljon!
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