
ACT]VE 24 EXTRA N,{AIL TIPY & TBIKY ))

- můŽete to udě|at na začátku hromadně
a poté Vybraným schránkám nastavit,,privile-
govanou,,VeIikost ruČně' KaŽdá schránka má
nastavení maximá|ního Iimitu' a|e také |imitu.
při kterem uŽivatel dostane upozornění na
b|íŽící se vyČerpání místa.

Kromě skuteČných schránek na doméně se
Často pouŽívají i aIiasy. tedy adresy, které
nemají V|astní schránku, aIe,,vedou'' do
nějaké uŽ existující. Typicky se ve firemním
prostředí propojuje obecný mai| (třeba
objednavky@firma.cz) na maiI konkrétního
zaměstnance' Kromě toho je samozřejmě
moŽné u reá|ných schránek vyuŽít i tradiční

přesměrování (např. v případě de|šÍ
nepřítomnosti)'

A|ias múŽe mít i celá doména (potom budou
na adresy @firma.cz chodit třeba i maily
Z @moje-fiřma.cz)' V takovém případě ale
myslete na to, Že přesměrování maiIserveru je
potřeba nastavit i v lv]X záznamech ,,aIiasova-
né..domény.

odchycené potíŽe
Speciálním případem .ie doménový koš,
tedy schránka, do které se doručí všechny
mai|y směřující na neexistující adresy v dané
doméně' Výhodou je, Že neztratíte ani mai|y,
ve kterých je třeba přek|ep (objdnavky@Íiřma,
cz)' Pozor a|e i na odvrácenou stránku domé.
nového koše - budou do něj směřovat všechny
span.y' které míři na náhodně vygenerované
adresy ve vaší doméně.

ochrana nutností
o ochranu proti neŽádoucímu obsahu by
se mě| starat uŽ server, u Active 24 tomu
neníjinak' Všechny mai|y jsou kontrolovány
antivirem a škodIivý kód je b|okován (uŽivate|
dostane jen informaci o odstranění)'

FiItrován je i spam, zde je ale situace kvůIi
moŽnosti fa|ešných pop|achů s|oŽitějši' Pro
kaŽdou schránku zv|ášť je tedy moŽné anti-
spam aktivovat, a navíc nastavit jeho citlivost
v pěti Úrovních. B
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Mail ve vlastním
-mailový server je dnes téměř povinnou
součástÍ webhostingu - adresy na v|astní
doméně patří k povinnému standardu'

U Active 24 je výhodou funkce FIexibIe, která
vám umoŽní rozdě|it ce|ý objednaný prostor
mezi web, databázi a právě maily' Pokud
webhosting nepotřebujete, můŽete si sIuŽbu
Extra lv]ai| (tedy opět maily na v|astní doméně)
objednat i zv|ášt, nejlevnější verze vyjde na
49 Kčza měsíc ('l GB). nenÍ prob|ém ani pr6.
stor v desítkách GB. Počet schránek není nijak
omezen. V ceně získáte navÍc i Suoerstránku
a gigabajtovou fotogalerii.

Vytvořit a propoiit
MaiIové schránky můŽete snadno přidávat,
odebírat a nastavovat v K|ientském centru.
Pozornost věnujte rozdě|enÍ prostoru' tedy
v praxi přidě|ení kvÓt jednotIivým schránkám

Jak mail pouŽíVat
Pro pouŽití kdeko|i v terénu poslouŽí
webové rozhranína adrese webmai|.
active24.cz. Netypické je, Že si zde
můŽete vybrat hned ze dvou typů
komunikace, Active 24 zde nabízí známé
platformy Horde a RoundCube. Maily
jsou samozřejmě v obou stejné, jde jen
o moŽnosti vy|adění, připadne estetický
poŽitek.

Většinou ale budete pouŽívai k|ient na
počítači nebo mobiIu' Pro přÍstup k poště
můŽete pouŽít PoP3 (pop3.smtp.cz)
nebo pokroČilejší |MAP (imap.smtp.cz).
V prvním případě nezapomeňte, Že většina
k|ientů při stahování přes PoP3 maŽe
zprávu na serveru' U lMAP'naopak můŽete
vyuŽít uchovávání s|oŽek na serveru,
a poštu tak snadno zpracovávat z více
zař ízení' odesí|ací server (out.smtp.cz)
vyŽaduje autoriZacl (stejné jméno a hesIo
jako pro stahování)'


