Các bước tạo tài khoản email của EDA bằng google apps
Bước 1: Tạo tài khoản google apps
Truy cập vào link sau để tạo tài khoản google apps:
http://www.google.com/apps/intl/vi/business/index.html
Giao diện ban đầu xuất hiện như sau:

1.1. Chọn menu Giải pháp → Google Apps (Miễn phí)
Giao diện giới thiệu phiên bản miễn phí sẽ xuất hiện như sau:

1.2. Bấm vào nút “Bắt đầu” ở bên phải để tiếp tục, xuất hiện giao diện nhập tên miền

1.3. Nhập vào tên miền cần đăng ký dịch vụ và bấm vào nút “Bắt đầu” ở dưới để tiếp tục
Giao diện nhập thông tin đăng ký xuất hiện như sau:

1.4. Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký và bấm Tiếp tục để sang bước tiếp theo

1.5. Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu rồi bấm vào Tôi chấp nhận, tiếp tục thiết lập để hoàn tất cài
đặt ban đầu.

1.6. Đăng nhập bằng user (admin) và password (123456789) vừa tạo ở bước trên
Lưu ý: Bạn có thể không cần phải thực hiện bước 1.6 và 1.7 nếu google tự động đăng nhập vào
quản trị.

1.7. Chọn Tôi chấp nhân, tiếp tục đến tài khoản của tôi để vào tài khoản quản trị
Lưu ý: Bạn có thể không cần phải thực hiện bước 1.6 và 1.7 nếu google tự động đăng nhập vào
quản trị.

Xuất hiện giao diện quản trị như sau:

1.8. Click vào nút Kích hoạt Google Apps để thực hiện kích hoạt chức năng email

Chọn “Các phương thức thay thế” → Thêm bản ghi DNS vào cấu hình tên miền của bạn
Mục Hướng dẫn chọn “Khác”
1.9. Dừng lại ở bước này và chuyển sang Bước 2

Bước 2: Đăng nhập tài khoản quản trị tên miền của EDA và tạo các bản ghi cần thiết
Đăng nhập vào địa chỉ quản trị tên miền: http://xdns.vn bằng tên tên miền đang thiết lập

2.1. Thông tin quản trị tên miền này được gửi vào email quản lý tên miền của bạn khi bạn đăng ký
tên miền trên http://xdata.vn. Nếu mất thông tin quản trị, hãy liên hệ với quản trị của xdata.vn.
Giao diện quản trị như sau:

2.2. Chọn Thêm bản ghi (Record) để thêm các bản ghi TXT cho email của google apps
Giao diện thêm bản ghi xuất hiện như sau:

Ở mục “Other records”, tên bản ghi để trống, loại bản ghi chọn TXT và giá trị xem ở bước 1.8 ở
trên. Trong ví dụ này giá trị của TXT là:
google-site-verification=fCt1iMYHiHKJW0Z9AZJGkRY4wuzz4jMpwCTP9WhYhr8
Bấm vào Lưu để lưu bản ghi TXT cần tạo.

2.4. Tiếp tục bấm vào Thêm bản ghi (Record), sau đó bấm vào nút Tạo bản ghi MX cho Google
Apps để thêm các bản ghi MX.
Kết quả như sau:

2.5. Quay trở lại bước 1.8 và bấm vào Xác minh để xác minh tên miền, kết quả thành công như
hình dưới

Bấm vào Tiếp tục để tiết tục thiết lập

Bước 3. Thay đổi địa chỉ check webmail thành mail.tenmien
Tại bước 2.5 bấm vào Email (Thiết lập email của bạn) để tiếp tục. Lưu ý là bấm vào chữ Email chứ
không phải là dòng chữ nhỏ “ Thiết lập email của bạn”

2.6. Bấm vào “Thay đổi URL” để sang bước tiếp theo

2.7. Chọn vào mail.tenmien và bấm vào Tiếp tục để sang bước kế tiếp

Chọn “Tôi đã hoàn tất các bước này” để hoàn thành việc thiết lập.
Để tạo các tài khoản email người dùng, truy cập chức năng “Tổ chức & người dùng” trên menu
của google apps.
Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể đăng nhập vào email ở địa chỉ http://mail.tenmiencuaban
Ví dụ tên miền là abc.com thì bạn đăng nhập http://mail.abc.com
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