
  

  

КОРИСТЕЊЕ НА ПОРТАЛОТ VDC 
 

Прирачник за користење на neoCloud vDC порталот и краток опис на сите дополнителни опции, кои се 

достапни при првото најавување на корисниците. 
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За neoCloud 

neoCloud e бренд од портфолиото на професионални ИКТ услуги на Неоком во соработка со 

телекомуникацискиот оператор Неотел.  

neoCloud e првата македонска “cloud computing” платформа базирана на виртуелизација од VMware 

со комплетна автоматизација и управување од производителите VMware и HP.  

Целта на neoCloud e да овозможи комплетна услуга во делот на ИКТ на сите потенцијални клиенти, 

без разлика на нивната големина и без инвестициски трошоци на принципот на месечно изнајмување 

ресурси и услуги. Со користење на нашите услуги, овозможуваме поголема агилност на клиентите и нивен 

фокус во примарната дејност на нивниот бизнис 

neoCloud е заштитена трговска марка во сопственост на Неоком А.Д. Скопје. 

За Неоком 

Неоком АД е лидер на македонскиот ИКТ пазар во поглед на виртуелизациски решенија, 

автоматизација и управување на бизнис процесите. Во поглед на “cloud computing” технологијата, Неоком 

е единствениот сертифициран провајдер според VSPP програмата од страна на VMware на територијата на 

Р. Македонија. Посветеноста кон високо технолошки решенија и стручната експертиза е потврдена од 

страна на HP со највисоката партнерска титула HP Platinum Partner. 

За Неотел 

Неотел ДОО е телекомуникациски оператор основан во 2004 година со македонски капитал 

обезбеден од страна на Неоком. На пазарот нуди широк спектар на услуги од областа на широкопојасен 

интернет пристап, телефонија, изнајмени линии, хостирање и колокација на опрема. Започнува со нудење 

на услуги на бизнис-корисници со капацитет не поголем од неколку мегабити во секунда (Mbps), денес 

НЕОТЕЛ е компанија која нуди услуги на бизнис и домашни корисници преку WiMAX безжична технологија 

и сопствена оптичка мрежа со гигабитен (Gbps) капацитет.  
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Најава 

По најавата на корисникот на доделениот линк од страна на cloud операторот, 

https://vdc.neocloud.mk/cloud/org/(име_на_вашата_компанија)/ се прикажува следниот прозор од каде ќе 

можете да управувате со Вашиот виртуелен дата центар. 

 
Слика 1 

Home почетниот преглед се состои од три главни сегменти: 

1. Главно мени за навигација 

2. Преглед на сите виртуелни апликации (vApp) 

3. Брзи линкови 

Главното мени се користи за навигација низ виртуелниот дата центар. (Слика 1 Поле 1). 

Home прегледот ги прикажува сите виртуелни апликации (vApp) групи кои содржат една или повеќе 

виртуелни машини (VM) (Слика 1 Поле 2). 

Преку менито за брзи линкови од десната страна, се извршуваат различни поставки за самиот виртуелен 

дата центар. (Слика 1 Поле 3). 
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На линкот  може да ги менувате информациите поврзани за вашата организација: 

- Името на организацијата 

- Додавање на нови локални корисници 

- Конфигурација на e-mail опции 

- Менување на полиси 

 
Слика 2 
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My Cloud 

Во вториот преглед, My Cloud просторот е поделен на два дела. Од левата страна во менито одберете 

еден од четирите различни прегледи (vApps, VMs, Expired Items, Logs). Во десниот простор откако ќе се 

одбере некој од прегледите, редоследно можете да ги прегледате сите vApps групи од виртуелни машини 

кои се создадени, одделно самите виртуелни машини VMs, Expired Items и Logs, со нивните соодветни 

параметри. 

 
Слика 3 

Во третиот преглед Catalogs повторно просторот е поделен на два дела. Постојат два типа на 

каталози. Првиот, My Organization’s Catalogs, е каталогот на сите шаблони и ISO/Media фајлови кои се 

создадени од страна на Вашата организација (Слика 4). Во делот Public Catalogs, се презентирани сите 

шаблони и ISO/Media фајлови кои се веќе подготвени од страна на neoCloud. (Слика 5) 

 
Слика 4 

 

Слика 5 
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Administration 

Во последниот преглед од главното мени, се сите поставки за Вашата организација. Во првото поле 

Cloud Resources можете да ги прегледате виртуелните дата центри со кои располагате во моментот. Во 

делот Members се додаваат нови локални корисници и се прикажани сите корисници и групи кои се дел од 

оваа организација. Во последното поле Settings се параметрите за самата организација. Прикажаните 

поставки во Administration, се истите оние поставки и параметри од брзиот линк Set up this organization во 

Home прегледот. 

 
Слика 6 

Во делот Virtual Datacenters со клик на полето Monitor (Слика 7), добивате нов приказ каде може да 

се прегледаат ресурсите доделени за вашата организација и нивната моментална искористеност. 

 
Слика 7 
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Доколку притиснете со десниот клик на името на виртуелниот дата центар и одберете Properties, се 

појавува следниот прозор со дополнителни информации за Вашиот виртуелен дата центар (Слика 8). 

 
Слика 8 
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Virtual Datacenters 

Со притиснување двоен клик на самото име на виртуелниот дата центар, се отвара нов преглед каде 

од новото мени позиционирано во горниот дел, можете да направите преглед на сите создадени vApps 

групи, шаблони, ISO/Media фајлови, полиси за дисков простор, поставки за firewall заштита (Edge Gateways) 

и мрежата (Org VDC Networks) поврзани со тој виртуелен дата центар (Слика 9). 

 
Слика 9 

За подетални информации како да создадете или управувате со vApp, VM, Edge Gateways и Org VDC 

Networks погледнете го соодветниот документ: 

- Прирачник за создавање и управување со vApp и VM 

- Прирачник за конфигурација на Edge Gateway 

- Прирачник за конфигурација на организациска мрежа (Org VDC Network) 
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