Podpinanie domeny pod serwer VPS
Aby doda now domen i utworzy stref DNS dla naszych usug VPS musimy zalogowa si do panelu VPS.
Nastpnie przechodzimy do DNS:

W dolnej czci jest miejsce na wpisanie naszej nowej domeny:

Po dodaniu domeny przekierowujemy DNSy naszej domeny na podane w panelu:

Dodawanie rekordów:
Aby doda nowy rekord przechodzimy do "Manage".

Pokae nam si lista rekordów z podziaem na ich rodzaj:

Opis:
NS – rekordy DNS.
A – rekordy kierujce nazw na adres IP (przekierowanie adresu na dane IP).
AAAA – rekordy kierujce na adresy Ipv6.
MX – rekordy poczty e-mail. Przy tych rekordach ustala si równie priorytet np. 10, 20. Im niszy tym wikszy priorytet serwera.
CNAME – rekordy kierujce adresy na inne adresy fizyczne np. Www.domena.pl > domena.pl.
TXT – rekordy tekstowe w których moemy skonfigurowa np. Ustawienia poczty.
SRV – rekordy serwerów. Wykorzystywane np. Do przekierowania nazwy / domeny na konkretn usug (ip i port). Poczenie z usug nastpuje bez koniecznoci
wpisywania portu.

UWAGA! Wpisujc rekordy np. CNAME, które zawieraj peny host np. hitme.pl naley pamita aby na kocu kadej domeny bya kropka. Jest to
wymagane przez wszystkie serwery DNS.

Aby doda adres naley wpisa w polu "Domain" nazw adresu (np. Subdomena www) a w polu "Value" warto lub "IP address" adres IP naszego VPSa.

Moemy równie przekierowa wszystkie rekordy uywajc * (gwiazdki):

W tym momencie wszystkie subdomeny sprzed wiki.hitme.pl (np. Test.wiki.hitme.pl) bd kieroway na dany adres IP chyba e oddzielny rekord nie wskae
inaczej.
Podstawowe wpisy, które zapewni poprawne dziaanie DNS.
przykad na domenie hitme.pl

Oczywicie za domen hitme.pl podstawiamy nazw swojej domeny.

Nazwa

Typ

Warto

hitme.pl

NS

dns1.rootvps.pl

hitme.pl

NS

dns2.rootvps.pl

hitme.pl

A

adres IP VPS

www

A

adres IP VPS

mail

A

adres IP VPS

hitme.pl

MX

10 mail.hitme.pl

hitme.pl

TXT

"v=spf1 a mx include:mail.hitme.pl -all"

Powinno si jeszcze doda rekordy zwizane z DKIM / DMARC, ale to ju indywidualna konfiguracja rekordów TXT.

