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Megjegyzés

E dokumentum csupán tájékoztatási célokat szolgál, nem minôsül kötelezô érvényû jogi dokumentumnak, kivéve ha kifejezett hivatkozással nem
foglalják az Ön és a Research In Motion (RIM) közötti kötelezô érvényû szerzôdésbe. Abban az esetben, ha Ön kötelezô érvényû szerzôdést köt a
RIM céggel, a kötelezô érvényû szerzôdésben foglalt rendelkezések vannak hatályban, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezések ellentmondásban
vannak-e az itt közölt információkkal.
A RIM nem vállal felelôsséget a dokumentumban esetleg elôforduló nyomdahibákért, illetve mûszaki és egyéb pontatlanságokért. A RIM fenntartja
a jogot, hogy rendszeresen módosíthassa a dokumentumban foglalt adatokat, de nem ígéri, hogy lesznek ilyen módosítások, frissítések, javítások
vagy kiegészítések bármilyen idôszakonkénti vagy egyéb módon.
Kizárólag a akészülék bizalmas használatát szabályozó megállapodás szerint forgalmazható!
A dokumentum tartalma üzleti szempontból bizalmas, csak belsô használatra szánt információkat tartalmaz, és a RIM kifejezett írásos engedélye
nélkül nem adható ki külsô félnek. A dokumentum az Ön és a RIM között létrejött titoktartási szerzôdés értelmében bizalmas információként
kezelendô.
Figyelmeztetés:
E dokumentum használata csak jogosult elôfizetôk számára engedélyezett. A dokumentum engedély nélkül történô másolása, terjesztése
vagy közzététele a szerzôi jogi törvények megsértésének minôsül. A dokumentum részeinek vagy egészének sokszorosítása csak a RIM
kifejezett írásbeli jóváhagyásával engedélyezett.
A DOKUMENTUM TARTALMÁÉRT NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN, SEM KIFEJEZETT, SEM TÖRVÉNYI GARANCIÁT, A BENNE FOGLALT
INFORMÁCIÓK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A JELEN DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL EREDÔ KÁROKÉRT LEGYEN AZ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES - A RIM NEM VONHATÓ FELELÔSSÉGRE MÉG ABBAN AZ
ESETBEN SEM, HA A RIM TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETÔSÉGÉRÔL. EZEK KÖZÉ A KÁROK KÖZÉ
TARTOZIK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI JÖVEDELEM, ILLETVE BEVÉTEL ELMARADÁSA VAGY AZ ÜZLETI FORGALOM KIESÉSE.
© 2006 Research In Motion Limited. Minden jog fenntartva. A BlackBerry és a RIM termékekre vonatkozó jelek, képek és szimbólumok a Research In Motion Limited kizárólagos tulajdonát
képezik. A RIM, a Research In Motion, az „Always On, Always Connected” jelszó, a „mozgó boríték” szimbólum, a BlackBerry és a BlackBerry embléma az Egyesült Államok Szabadalmi és
Védjegyhivatalánál bejegyzett védjegyek, és ezek más országokban is be lehetnek jegyezve, illetve bejegyzésük folyamatban lehet. Minden egyéb márkanév, terméknév, vállalatnév, termékés szolgáltatásvédjegy jogos tulajdonosának birtokát képezi. A készüléket, illetve a hozzá kapott programokat szerzôi jog, nemzetközi szerzôdések és különféle szabadalmak védik, köztük az
alábbi amerikai egyesült államokbeli szabadalmak: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. Egyéb vonatkozó szabadalmakat a világ más
országaiban jegyeztek be, vagy bejegyzésük folyamatban van. A vonatkozó szabadalmak aktuális listáját a www.rim.com/patents.shtml webhelyen találja.
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Áttekintés

A BlackBerry Instant E-mail webhely módosításainak célja, hogy egyszerûsítsék az e-mailkezelést, és megszüntessék az elôfizetôk tárhelykorlátját.
A módosítások eredményeképpen megszûnik a BlackBerry Instant E-mail webhely webes levelezési és beérkezett üzenetek összetevôje (amely
lehetôvé tette, hogy az elôfizetôk minden integrált fiókból érkezô üzenetüket megtekinthessék a számítógép böngészôjébôl). Az elôfizetôk ezentúl
egyszerûen, közvetlenül a BlackBerry® okostelefonon megtekinthetik és kezelhetik e-mail üzeneteiket – nincs többé szükség külön beérkezett
üzenetek mappára vagy a tárhelykorlát figyelésére a BlackBerry Instant E-mail webhelyen.
Az áttelepítés automatikus, nem igényel külön információt az elôfizetôtôl. A webes levelezési felületet használó néhány elôfizetô változást
tapasztalhat a szolgáltatásban, ezért a következôket ajánljuk:

A Felhasználó teendôi az áttelepítés elôtt

Az 1.8 verziójú Instant E-mail webhelyen tárolt fontos e-mailek továbbítása:
Mivel az 1.8 verziójú Instant E-mail webhely az áttelepítés után már nem lesz elérhetô, a webhelyen tárolt e-mailek (inbox, sent, draft, deleted és
minden felhasználó által definiált folder) elvesznek. Ha fontos e-maileket tárol a webhelyen, a mentésükhöz másik e-mail címre kell továbbítania
ôket, mielôtt a „verziófrissítés” gombot megnyomja.
Az 1.8 verziójú Instant E-mail webhelyen tárolt címjegyzékadatok feljegyzése:
Az 1.8 verziójú Instant E-mail címjegyzéke egyirányú feltöltéssel jött létre egy fájlból (jellemzôen az Outlook programból exportált .csv fájlból), és
soha nem szinkronizálták a készülékkel. Az 1.8 verziójú Instant E-mail webhelyen tárolt partneradatok az Instant E-mail 2.4 verzióra történt frissítést
követôen nem lesznek többé elérhetôek. Amennyiben olyan partneradatokat tárol az 1.8 verziójú webhelyen, amelyre a késôbbiekben szüksége
lehet, érdemes feljegyeznie ezeket. Ne feledje, hogy a partneradatokat bármikor felveheti a BlackBerry okostelefon címjegyzékébe, így ezeket
bármikor elérheti.

Hasznos tippek az e-mailek kezeléséhez az 1.8-ról 2.4-re váltást követôen
A BlackBerry e-mail címre érkezô üzenetek automatikus továbbítása:
Mivel nem kell a tárhelykorlátot figyelni a BlackBerry Instant E-mail weboldalon, a felhasználók készülékükrôl 30 napig korlátlanul elérhetik a
BlackBerry e-mail címükre (felhasználónév@instantemail.t-mobile.hu) érkezô üzeneteket. 30 nap elteltével a BlackBerry e-mail címre küldött
üzenetekre nem lehet választ küldeni, és azok a készülékrôl nem is továbbíthatóak. Ezekbôl az üzenetekbôl nem tölthetô le több részlet a
készülékre, és az üzenetek mellékletei sem tekinthetôek meg.
Amennyiben ennél hosszabb ideig is meg kívánja tartani a BlackBerry e-mail címre küldött e-maileket, automatikusan külsô fél (például t-email,
Yahoo! Mail vagy Gmail) webes levelezési fiókjába továbbíttathatja az erre a címre érkezô üzeneteket. Ez a funkció akkor hasznos,
ha az elôfizetô a számítógép böngészôjébôl is könnyen el akarja érni a (csak az okostelefonon megtekinthetô) BlackBerry e-mail címet.
Az automatikus továbbítás minden bejövô üzenetre, vagy csak a mellékletet tartalmazó üzenetekre is alkalmazható.
Tudnivalók az automatikus továbbításhoz használt e-mail cím beállításához:
1.A BlackBerry Instant E-mail weboldalán a bal oldalon kattintson az E-mail fiók lehetôségre.
2. Kattintson a Szerkesztés ikonra a BlackBerry e-mail cím mellett.
3. Az Automatikus továbbítás mezôben adja meg a másik fiók e-mail címét.
4. Állítson be automatikus továbbítási szabályt az e-mail üzenetekhez, és kattintson a Mentés pontra.
A kapott üzenetek továbbításának megszüntetéséhez ne jelölje be az Automatikus továbbítás mezôt.
E-mail üzenetek továbbítására vonatkozó beállítások
Minden üzenet: Ezzel a beállítással minden bejövô üzenet másolatát automatikusan a készülékére továbbíthatja.
Csak melléklettel rendelkezô üzenetek: Ezt akkor állítsa be, ha csak a melléklettel rendelkezô e-mail üzenetek másolatát kívánja továbbítani.
Szûrôk alaphelyzetbe állítása:
A szûrôk beállítása opcionális funkcióval megadhatja, mely e-maileket küldje a rendszer a készülékre. A létezô szûrôket a frissítés nem telepíti át,
így az áttelepítés után minden egyes fiókhoz újból be kell ôket állítani.
Ezt a következôképpen teheti:
Tudnivalók a szûrôk alaphelyzetbe állításáról:
1. A számítógép böngészôjében nyissa meg a BlackBerry Instant E-mail webhelyet, és a bal oldalon kattintson az E-mail fiók elemre.
2. Kattintson a Szûrô ikonra a BlackBerry e-mail cím mellett.
3. Kattintson a Szûrô hozzáadása gombra.
4. A Szûrô neve mezôben adjon nevet a szûrônek.
5. A Használjon szûrôt a következô esetben legördülô menüben válassza ki a szûrô alkalmazásának idejét.
6. Ha a program kéri, a Tartalom mezôben adja meg azt a szöveget, amelyre az e-mail szûrô vonatkozik.
7. Határozza meg az e-mail üzenetszûrô értesítési beállításait, majd kattintson a Szûrô hozzáadása elemre.

