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Puteți instala Magento din cPanel în doar câteva click-uri.
Dupa ce vă autentiﬁcați în contul dumneavoastră cPanel, mergeți la
Software, apoi dați click pe Softaculous Apps Installer.

În bara de căutare din partea stângă scrieți "magento" și dați click
pe numele aplicației.

Apăsați butonul Install Now.

Selectați versiunea pe care doriți să o instalați.

Selectați protocolul.

Alegeți numele domeniului pentru care doriți să faceți instalarea și
directorul. Dacă doriți, puteți speciﬁca un subdirector în directorul
root sau puteți face instalarea în directorul root, caz în care trebuie
să lăsați câmpul gol. Puteți, de asemenea, să setați un cron job să
ruleze, dacă doriți ca acest software să execute o anumită sarcină,
într-o anumită perioadă. Puteți lăsa acest câmp gol la început,
deoarece cron job-ul poate ﬁ creat mai târziu în cPanel.

Selectați calea pentru Admin, care vă permite accesarea panoului de
control al Magento.

Introduceți datele pe care doriți să le asociați contului de
administrator precum numele de utilizator, parola și adresa de
email.

Introduceți adresa de email pe care doriți să primiți detaliile legate
de instalare și faceți click pe butonul Install pentru a ﬁnaliza
procesul.

Va apărea o bară care aﬁșează progresul instalării apoi un mesaj cu
detaliile procesului.

Dacă doriți să eliminați instalarea trebuie să mergeți în contul
cPanel la secțiunea Software >> Softaculous Apps Installer.

În partea de sus, în colțul din dreapta trebuie să faceți click pe
iconița All Installations.

Găsiți instalarea de care nu mai aveți nevoie și faceți click pe
butonul X din dreptul său.

Faceți click pe butonul Remove Installation.

Conﬁrmați acțiunea apăsând butonul OK din fereastra care va
apărea.

Un mesaj de conﬁrmare va apărea indicând că acțiunea a fost
ﬁnalizată cu succes.

Asta este tot! Acum cunoașteți pașii pe care trebuie să îi urmați
pentru a instala și pentru a elimina aplicația Magento din interfața
cPanel.
În cazul în care aveti nevoie de asistență suplimentară, echipa
ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa
support@romarg.com.

