Khi to và cài t ng dng
vMarketplace cung cp nhiu ng dng (app) ã c build sn giúp bn có th ngay lp tc khi to và cài t lên vServer ch trong vài bc
Bc 1: Vào giao din marketplace https://sdn-portal.vngcloud.vn/mp/marketplace.html
Bc 2: Chn app

Bc 3: Chn launch on compute engine.

Bc 4: Cu hình server
App name: Mc nh s là tên app và phiên bn, ây cng là tên server sau khi khi to.
OS Image: H iu hành ca server
Flavor: Mc nh các app u tng thích vi cu hình nh nht ca Server (1 Core & 1 Ram).
Volume: a boot, ti thiu 20GB

Network setting: Chn 1 network theo nhu cu.
Security setting: Hin ti marketplace ch cho chn 1 security group là default. m bo có th kt ni n app mình ã chn, bn cn m Port (xem cách m ti Access
& Security) theo yêu cu tng app (xem danh sách port theo app ti vMarketplace).

Bc 5: Kim tra li thông tin và thc hin thanh toán
Chi phí s dng marketplace s bao gm chi phí license ca app (nu có) và chi phí vServer (Flavor + Volume). Hin ti 100% các app ca marketplace u min phí
Sau khi thanh toán xong, bn s c redirect v giao din qun lý vServer, vui lòng i 5-10p server c khi to và app c cài t thành công

Bc 6: Sau khi hoàn tt cài t, bn có th th truy cp ip ca ng dng kim tra

Lu ý: nu không truy cp c vui lòng kim tra li security group ã cho phép truy cp port tng ng ca app cha.
Sau khi truy cp c ng dng thành công là ã hoàn tt

