
Email cím beállítás segédlet (eszter)
Verzió: 1.20 - Készítette:Hunet Kft (www.hunetkft.hu)

1. Fiók beállítások

Bejövő emailek:
IMAPS szerver: email.huweb.hu
Titkosítás típusa: SSL
Port: 993
Fióknév: teljes email cím

Kimenő emailek:
SMTPS szerver: email.huweb.hu
STMP security: STARTTLS
SMTP port: 587
A szerveren smtp hitelesítést kell használni, ugyanaz a fióknév/jelszó, mint POP3
esetében.

Bejövő emailnek, IMAP helyett, igény esetén POP3 is használható.
POP3S szerver: email.huweb.hu
Titkosítás típusa: SSL
Port: 995
Fióknév: teljes email cím

Bővebb információ:
A POP3 protokoll esetében a kiszolgáló csak addig tárolja leveleket, amíg a
felhasználó le nem tölti őket. A kiszolgálón csak a beérkezett üzenetek tárolódnak.
Az esetleges kéretlen/spam leveleket a rendszer Spam mappában tárolja, ezt a
mappát csak webes felületen lehet megtekinteni, nem tölti le a levelező kliens. Az
IMAP protokoll esetében a levelező kliens szinkronban tarja a szerveren és a helyben
tárolt leveleket, mappákat. Előnye, hogy az emailek akár több számítógépről is
elérhetőek egyszerre, a levelezés teljes szinkronban van az összes kliensen. Az
esetleges kéretlen/spam leveleket a rendszer Spam mappában tárolja, ennek
láthatóságát bizonyos levelező programokban egyedileg be kell állítani.

2. Spam szűrés

A szerver a beérkező emailekről, különböző szabályok alapján, eldönti, hogy spam
levél-e. A spam leveleket egy külön mappába teszi és 30 nap után törli az emaileket.

A spam szűrő tanítható! Ha egy emailt nem sikerül azonosítani a szervernek és a
beérkezett emailek közé kerül, akkor azt a Spam mappába mozgatva, annak
jellemzőit a későbbi emaileknél a rendszer figyelembe veszi.
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Ha tévesen kerül a spam mappába egy email, akkor azt a beérkezett mappába
mozgatva, szintén javítja a szűrő hatékonyságát.

Kérjük csak az egyértelműen spam emaileket mozgassák a spam mappába!

3. Webmail

A https://email.huweb.hu oldalon lehet megtekinteni a még le nem töltött emaileket.
(Küldött emaileket nem tárolja a rendszer, amennyiben szükség van rá, titkos
másolatot kell kérni róla a saját címre.)

4. Automatikus válasz beállítása

A http://email.huweb.hu/userlogin oldalon lehetséges. (Email cím és jelszó szükséges
hozzá.)
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