
 

 

 

 

Клієнтський 

портал 
 

 

Посібник користувача 

послугою 

версія 1.1 6_2020 
 

 

 

 

 

  



Клієнтський портал 

Посібник користувача послугою версія 1.1 6_2020 2 
 

 

Зміст 

Вхід до Клієнтського порталу............................................................................................................................ 3 

Налаштування у Клієнтському порталі E-Cloud ............................................................................................... 4 

Звернення до Служби технічної підтримки ..................................................................................................... 7 

 

  



Клієнтський портал 

Посібник користувача послугою версія 1.1 6_2020 3 
 

Вхід до Клієнтського порталу 
Інтерфейс користувача порталу є інтуїтивно зрозумілим і користування ним не спричинить вам 

складнощів. Сторінка входу до порталу my.gigacloud.ua дозволяє новим користувачам 

зареєструватись та почати роботу. 

Додаткову інформацію щодо порядку реєстрації клієнта через клієнтський портал та 

замовлення сервісів хмари S-Cloud у режимі самообслуговування наведено у документі. 

Для авторизації в публічній хмарі E-Cloud використовуйте email-адресу, яка вказана у договорі. 

https://my.gigacloud.ua/
https://gigacloud.ua/uploads/0/3232-s_cloud_1_8.pdf
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Налаштування у Клієнтському порталі E-Cloud 

Згідно договору з провайдером GigaCloud, для розгортання віртуальних машин (ВМ) ви 

отримуєте в оренду певний обсяг із пулу ресурсів публічної хмари E-Cloud, тобто послугу IaaS 

(Infrastructure as a Service). 

Для налаштування, оберіть у меню інтерфейсу Клієнтського порталу сервіс E-Cloud. З переліку 

активних оберіть необхідний вам сервіс та натисніть екранну позначку «налаштування»:  

Якщо необхідно, відредагуйте назву сервісу та додайте коментар (для зручності навігації у 

переліку багатьох однотипних сервісів).  



Клієнтський портал 

Посібник користувача послугою версія 1.1 6_2020 5 
 

Перевірте відповідність обсягів споживання замовленому: 

Для зміни параметрів обсягів споживання скористуйтеся екранними позначками 

«Модернізувати». 

Додаткову інформацію щодо порядку оптимізації споживання ресурсів у хмарі E-Cloud 

наведено у документі. 

  

https://gigacloud.ua/uploads/0/3253-optimization.pdf
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Виконайте налаштування орендованих ресурсів для відповідності їх споживанню вашими ВМ, 

як наведено нижче у демонстраційних прикладах: 

Відправте запит на зміну параметрів орендованих вами ресурсів. 

Ви отримаєте екранне повідомлення про оформлене замовлення на зміни, ваша заявка 

(«Тікет») буде спрямована для обробки Службою технічної підтримки: 
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Користуючись меню «Обліковий запис» (розділ «Білінг»), ви можете переглядати кошториси 

та отримувати рахунки на оплату: 

Для переходу до панелі керування VMware vCloud Director з використанням наданого вам 

логіна та паролю, перейдіть за посиланням (URL входу):  

Звернення до Служби технічної підтримки 

Створити заявку (так званий «тікет») зі зверненням до фахівців технічної підтримки ви 

можете через підрозділ «Заявки» меню «Підтримка». 

Натисніть екранну кнопку «Подати заявку» та заповніть поля форми. 

https://my.gigacloud.ua/index.php?/tickets/new/

