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1 Általános információk

Az új levelező-kiszolgálónkon támogatott mind a POP3, mind az IMAP típusú

levél kezelés. 

E két módszerről röviden:

 POP3: a beérkező levelek a saját levelező programba történő letöltés

után csak a saját gépen tárolódnak.

Előnye:  a  postafiók  mérete  nem lépi  túl  a  maximált  méretet  (a

postafiókok max. mérete 1GB)

Hátránya:  a levelek praktikusan csak egy helyre tölthetőek le.

 IMAP:  a  szerverünkre  beérkező  levelek  az  ügyfél  oldali

levelezőprogramba történt letöltés után nem törlődnek a szerverről.

Előnye: a beérkező levelezés webfelületen, bármilyen internet-elérésű

helyszínen, akár párhuzamosan, több felhasználó által hozzáférhető.

Hátránya:  a  levelek  szerveren  történő  tárolása  egy  idő  után  plusz

tárterületet igényelhet, amely költségnövekedéssel járhat.

Alaphelyzetnek a POP3 beállítást tekintjük.

2 Beállítások Windows alatt

2.1 Thunderbird beállítások

Pozicionáljuk  az  egerünket  a  jelenlegi  postafiókunkra,  majd  a  megjelenő

képernyőn válasszuk ki az „Új postafiók létrehozása” menüpontot:

A  következő  felugró  ablakban  válasszuk  ki,  hogy  a  már  meglévő  e-mail
címünket szeretnénk használni. 
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Majd adjuk meg nevünket, illetve az e-mailben kapott e-mail címet és jelszót (a
példában szereplő e-mail cím, felhasználónév és jelszó helyett értelemszerűen
saját adatainkat adjuk meg):

a „Folytatás” kiválasztása után:
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A  felajánlott  konfiguráció  elfogadása  helyett válasszuk  a  „Kézi  beállítás”
menüpontot:

Végezzük el a felajánlott beállításokhoz képest történt módosításokat.

Lényeges, hogy a felhasználónév az e-mail címmel egyezik meg.

A fenti beállítások elvégzése után „Befejezés”.

Ha az új postafiókunk alatt esetleg nem jelennek meg a „Beérkezett üzenetek”,
„Törölt elemek” stb. mappák, akkor álljunk az egérrel a postafiók nevére, majd
jobb egér gomb és „Feliratkozás”:
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Majd a felugró ablakban jelöljük ki az összes mappát:

 

és befejezésül „OK”.
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2.2 Microsoft Outlook 2010 beállítások

Válasszuk ki a „Fiók hozzáadása” menüpontot:

majd a beállítások kézi megadását:

tovább haladva az „Internetes e-mail” opciót jelöljük meg:
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majd saját adataink megadása következik (a felhasználónév az e-mail címmel

egyezik meg!):

Ezt  követően  a  „További  beállítások”-at  kiválasztva,  a  „Kimenő  levelek

kiszolgálója” fülön szükséges a következő beállítás:
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valamint a „Speciális beállítások” fülön állítsuk be a  bejövő/kimenő levelek

kiszolgálóját és a kapcsolatok titkosítását a következők szerint:

Ezt követően a „Tovább” gombra kattintva elvégződnek a tesztek:
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és elkészültünk:
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2.3 Androidos beállítások

Okostelefonokon a K9 Mail ingyenes levelező program használatát javasoljuk,

mely letölthető innen: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&hl=hu 

„Új fiók” hozzáadásával kezdődnek a beállítások:

Majd saját adataink megadása után válasszuk a „Kézi beállítás” menüpontot:
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Válasszuk ki kiszolgálótípusnak a POP3-t:

majd  a  Bejövő  szerver  beállításokat  végezzük  el  az  alábbiak  szerint

(értelemszerűen saját adatainkat behelyettesítve):
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A Kimenő szerver beállításai:
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2.4 Iphone beállítások

13/16



14/16



3 Webmail

Az új levelezés (a korábbi SquirrelMail helyett) elérhető internetes felületen az

alábbi linken:

https://netstudio.hu/webmail/ 

A bejelentkezés a felhasználónév (ami megegyezik az e-mail címmel) és jelszó

megadása után lehetséges:

ahol rendelkezésre állnak a kezelési funkciók:

A képernyő jobb felső sarkában érhetőek el a beállítások: 
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ahol megadható Azonosító (beállítások és aláírás):

Üzenetszűrő hozzáadásával

(többek között) a postafiókunkba beérkező levelek megadott külső postafiókba

történő továbbítása is lehetséges:
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