Vážení přátelé,
jak již bylo avizováno v časopise Včelařství, tak Český svaz včelařů začíná využívat služeb
společnosti Google. Každý kdo má vytvořený emailový účet na doméně @vcelarstvi.cz bude
mít nyní přístup k nové mailové poště. Včelařství získalo pro své členy profesionální verzi
řešení Google for Work. K velké schránce bez spamu získáme ještě uložiště 30GB pro každý
účet a navíc možnost práce v dokumentech Google (všichni mají stejnou verzi)
Nyní k mailové poště.
Co se stane?
Pošta se do nové schránky začne doručovat od 1.5.2016. Na Google máte už nyní vytvořenu
emailovou schránku stejného jména, které již používáte(např.zoxxx@vcelarstvi.cz), ale s
novým heslem. Ke schránce se dostanete přes odkaz na stránkách vcelarstvi.cz, karta CIS+email, přístup na mail Google, nebo přes odkaz posta.vcelarstvi.cz - od 1.5.2016
Při prvním přihlášení po vás bude požadováno, aby jste si vytvořili nové heslo. Zadejte si ho
tam a zapamatujte. Původní heslo se s tímto zneplatní.
Koho se změna týká?
Všech co mají emailovou schránku končící @vcelarstvi.cz.
Co se stane se starou poštou?
Pokud si poštu nestahujete na svůj počítač (pomocí nějakého poštovního klienta např.Outlook),
zůstane stará pošta ležet na serveru původního poskytovatele ještě do konce května. Pak bude
definitivně smazána. Obsah schránek se nepřenáší. Stejně tak se nepřenáší ani žádná
nastavení, včetně přesměrování na jiné e-maily.
Pro ty co nepoužívají webové rozhraní, ale libovolného poštovního klienta.
Doporučujeme však používat webové rozhraní, které nabízí více služeb a bude vám fungovat
na jakémkoliv zařízení.

Nastavení klienta
V této tabulce najdete údaje nutné pro správné nastavení klienta.
Server příchozí pošty

imap.gmail.com

(IMAP):

Vyžaduje zabezpečení SSL: Ano
Port: 993

Server odchozí pošty

smtp.gmail.com

(SMTP):

Použít ověření: Ano
Port pro zabezpečení SSL: 465 nebo 587
Použít stejná nastavení jako u serveru příchozí pošty

Celé nebo zobrazované
jméno:

[vaše jméno]

Název účtu nebo

vaše úplná e-mailová adresa (včetně @vcelarstvi.cz)

uživatelské jméno:
E-mailová adresa:

vaše úplná e-mailová adresa (včetně @vcelarstvi.cz)

Heslo:

vaše heslo pro vcelarstvi.cz

