To vStorage Project
Hng dn to Project
Bc 1: ng nhp vào portal.vngcloud.vn. Nu bn cha có tài khon, ng ký min phí ti https://portal.vngcloud.vn/register.html
Bc 2: Chn Object Storage ti tab vStorage

Bc 3: To project
Chn Region (Vùng)
Ti tab account, chn Region theo nhu cu s dng và chn "Add project"

V trí gn hn thì s h tr tc tt hn.
Hin ti vStorage ch ang h tr 2 regions là HCM01 và HAN01
Ti trang to project, nhp các thông tin:

1. Project Name

1.
Lu ý: tên ca project trong Region không c trùng nhau. Ví d Region HCM 01 có project 1 ri, thì user s không c t tên project 1 na. Vì vy
VNG Cloud khuyn khích user s dng tên project / sn phm ca t
2. Chn các gói có sn hoc Customize theo nhu cu
Dung lng: c tính theo GB.
Chn class
Gold: Phù hp vi nhu cu lu tr media, làm original cho CDN, có lng ln ngi truy cp.
Silver: Phù hp vi nhu cu lu tr backup, các d liu không có lng truy cp quá ln.
Archive: Phù hp vi nhu cu lu tr lâu dài, ti thiu 6 tháng, ít s dng.

3. Price quota monthly: Tùy theo la chn bc 2, thông tin v tng giá tin thanh toán s lit kê ây. Ngoài ra bn cng có th la chn thi gian s dng t 1 tháng n 1 nm tùy
theo nhu cu.
Sau khi hoàn tt la chn, nhn add project tip tc. Bn s thy pop up nh hình di:
Xác nhn li các thông tin v quota và thi hn s dng, nu thông tin chính xác nhn chn OK a vào gi hàng

Ti gi hàng chn pay tip tc n thông tin thanh toán (payment information)
Ti payment information, nu bn có sn balance thì tick chn vào option "Using the available balance ..... to pay" và chn Pay hoàn tt thanh toán
Nu cha có sn balance, chn Pay bn s c a n giao din np tin vào tài khon VNG Cloud (thêm balance)
Sau khi thanh toán thành công Project va to s hin ra nh hình di:

Lu ý:
Vi ln u tiên to project trong 1 Region, User s nhn 1 email gi username & password n email ng ký tài khon portal VNG Cloud nh bên di

Khi user s dng Swift client tool truy cp object storage s cn input username & pass này.
Tng ng vi mi region s có 1 cp user name & password dùng ly quyn truy cp vào project trong region

