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Levelezési szolgáltatások megrendelése
Levelezési
szolgáltatások

Új megrendelés
Csoportos e-mail
Csoportos e-mail szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egységes szerkezetű, kifelé jól kommunikálható e-mail címet használhassanak.
Bejelentkezési azonosító:
A kapcsolat létesítésekor ez azonosítja Önt, ez egyben az Ön e-mail postafiókjának azonosítója és e-mail címének @-jel előtti része is lesz (csak a
levelezéshez szolgáló belépési azonosító).
Kérjük, jelölje be!

POP3

ETRN

Relay protokoll típus

ETRN esetén a szolgáltatáshoz fix IP-cím is szükséges.
E-postamester
A Magyar Telekom Nyrt. egy virtuális levelezési rendszert biztosít ügyfeleinek. A levelezési szolgáltatás saját, kizárólagos adminisztrációs felülettel
rendelkezik. A szolgáltatás szabványos POP3, IMAP, SMTP levelezési szolgáltatásokat nyújt felhasználóinak. A postafiókok tartalmának lekérdezésére és a levélküldésre a fenti, hagyományos levelezőprogramokon kívül a szolgáltatás a webmailt is támogatja
(alapcsomag: 10 postafiók + 1 postmastercím, 1000 Mb tárhely összesen).
Levelezés igénybevételéhez az ügyfélnek saját domainnévre van szüksége, amelynek fenntartását a Magyar Telekom Nyrt. végzi.
Kérjük, adja meg saját domainnevét:
Az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt. végzi a domain fenntartását (DNS 1,2 karbantartás).
Az ügyfél a megrendelővel együtt elindította a saját domainnév-regisztráció megrendelését, illetve a domainnév áthozatalát (ha az más szolgáltatónál van).
Domainregisztrációt és -fenntartást külön megrendelőlapon kell igényelni.
A szolgáltatás akkor fog aktiválódni, amikor a domainregisztráció sikeresen megtörtént, és a fenntartásra vonatkozó szerződést az ügyfél a Magyar
Telekom Nyrt.-vel megkötötte.
Fizetés rendszeressége:

Havi

Féléves

Éves

Ártáblázat

havi díj

féléves díj

éves díj

Csoportos mail

2400 Ft

13 200 Ft

24 000 Ft

további +10 db e-mail cím és 1 GB tárhely

1800 Ft

10 800 Ft

21 600 Ft

további +100 db e-mail cím és 10 GB tárhely

8000 Ft

48 000 Ft

96 000 Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Ezen megrendelő alapján készítjük el a hozzáféréshez szükséges igazolást, amelynek elõfizetõi példánya tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges
információkat, valamint a jelszót.
A POP3 hozzáférés esetén az bejelentkezési azonosító címére érkező leveleket tudja Ön letölteni. A Relay protokollon keresztüli levélletöltésnél az
internet-hozzáférés azonosítójának és a levelezéshez használatos bejelentkezési azonosítónak meg kell egyeznie.
A levelezési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, hogy az ügyfélnek külön internet-hozzáférése legyen.
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Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról
Az előfizető ismeri és elfogadja a szolgáltató az Internet-hozzáférésekre vonatkozó általános szerződési feltételei 3.a. mellékletét képező Adatkezelési
szabályzatában foglaltakat, hogy a szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek
megvalósítása céljából felhasználja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos,
közvélemény- vagy piackutatás, valamint saját direktmarketing céljából kezelje.

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat
idegen célú üzletszerzés céljából kezelje.

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat
tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint saját direktmarketing
céljából harmadik személy részére átadja.

Igen

Nem

Mellékletek:
1. sz. Szolgáltatásleírás

Kelt:

Szolgáltató

Előfizető
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1. számú melléklet

Szolgáltatásleírás

Csoportos levelezés

1
1.1

Csoportos e-mail szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egységes szerkezetű, kifelé jól kommunikálható e-mail címet használhassanak
(pl. szemely@sajatdomainnev.hu). A postafiókok száma ebben az esetben korlátlan lehet.
A Magyar Telekom Nyrt. a csoportos e-mail szolgáltatást a következő protokollokon tudja nyújtani:
§ POP3
§ Relay
§ ETRN
1

Csoportos e-mail Relay protokollal:
A Relay hozzáférés esetén a levelek egy várakozási sorba kerülnek, és az
internetre csatlakozás után (bejelentkezéskor) továbbítódnak automatikusan az Ön levelezőszervere felé.

2

Csoportos e-mail ETRN-protokollal:
A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó saját
mailszervert üzemeltessen, melyhez fix IP szükséges. A domain alá eső
összes e-mail címre érkező levél először a Magyar Telekom Nyrt. szerverére érkezik, majd amikor a felhasználó felcsatlakozik az internetre,
a felhasználó mailszervere egy ETRN-paranccsal elindítja a leveleket
a Magyar Telekom szerveréről saját mailszervere felé. Ezt a megoldást
több üzenetkezelő szerverszoftver támogatja, ilyen például a Microsoft
Exchange Server 5-ös verzió vagy a Novell Groupwise.
Az ETRN-parancsot az etrn.t-online.hu címre kell kiadni.

3

1.2

1.3

Csoportos e-mail
e-mail POP3
POP3 protokollal:
protokollal:
A Magyar Telekom Nyrt. egy postafiókot biztosít
biztosít az ügyfélnek,
ügyfélnek, amelyre
amelyre 2
@sajátdomain.hu-ra érkező
a @sajátdomain.hu-ra
érkező levelek
levelek érkeznek,
érkeznek, innen
innen kerülnek
kerülnek tovább
tovább
ügyfélhez a levelek. A szolgáltatás
szolgáltatás valójában
az ügyfélhez
valójában az
az összes
összes e-mail
e-mail címcímnek egy postafiókot nyújt,
nyújt, mely a Magyar Telekom
Telekom szerverén
szerverén működik.
működik.
Másképpen: a vállalat összes cegnev.hu végződésű
végződésű e-mailjét
e-mailjét aa Magyar
Magyar
számítógépe fogadja,
fogadja,továbbítja
továbbítjaéséstárolja.
tárolja.A Aszolgáltatás
szolgáltatás
kereTelekom számítógépe
keretén
tén belül
50MB
MBtárhelyet
tárhelyethasználhat
használhat fel
fel az
az ügyfél. A leveleket
belül
2000
leveleket egy
egy helyi
helyi
válogatjaszét
szétaa„Delivered-To:”
„Delivered-To:”(„kézbesítve:”)
(„kézbesítve:”)
mező
szelevelezőkliens válogatja
mező
szerint,
a küldendő
leveleket
szintén
a kliens
gyűjti
össze
küldi
tovább
arint,
küldendő
leveleket
szintén
ez aezkliens
gyűjti
össze
és és
küldi
tovább
az
az internet
felé.
internet
felé.
POP3 és SMTP szerver címe: mail.t-online.hu
mail.t-online.hu
Az installáláshoz szükséges információ: mindkét szolgáltatás igénybevételéhez feltétel, hogy a domainnév szervizelését a Magyar Telekom
végezze.

E-postamester
A levelezési szolgáltatás saját, kizárólagos adminisztrációs felülettel rendelkezik, ahol a domain gazdája (postmaster) – az előfizetett csomag
korlátain belül – létrehozhat postafiókokat, megoszthatja a közös tárterületet a postafiókok között, valamint levelezési listákat hozhat létre, illetve
módosíthatja ezek tulajdonságait. Postmaster: a szolgáltatás gazdája,
karbantartója (ügyféloldalon), aki az adminisztrációs felületen a szolgáltatás paramétereit beállítja.
Az alapcsomag legfeljebb 10 postafiókot tartalmaz 1000 MB tárterülettel. Az e-mail postafiókok darabszáma és a postafiókokhoz tartozó
össztárhely mérete külön díjazás ellenében bővíthető.
A postafiókok beállítását a „Levelezés adminisztrációja” bekezdésben
mutatjuk be.
A szolgáltatás szabványos POP3, IMAP, SMTP levelezési szolgáltatásokat nyújt felhasználóinak. A postafiókok tartalmának lekérdezésére és a
levélküldésre a fenti, hagyományos levelezőprogramokon kívül a szolgáltatás a webmailt is támogatja. A szolgáltatási szabványokat a „Levelezés
elérése” bekezdésben mutatjuk be részletesen.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2

Levelezés elérése
Levelek fogadása POP3 protokoll használatával
Ezzel a módszerrel a beérkező levelek a Magyar Telekom szerverén tárolódnak mindaddig, amíg azokat a levelezőprogram le nem tölti számítógépre. Letöltésnél a szerverről eltűnik a levél.
A levelezőprogramok helyes beállításai:
POP3 szerver: mail.adatpark.hu
SMTP szerver: mail adatpark.hu
Loginnév: ide a TELJES e-mail cím (azonosito@sajátdomain.hu)
Jelszó: a jelszavunk
Levelek fogadása IMAP protokoll használatával
Ezzel a módszerrel a beérkező levelek folyamatosan a Magyar Telekom
szerverén tárolódnak, azokat levelezőprogram csak az elolvasás idejére
tölti le számítógépre. Levelezőprogram típusától függően lehetőség van
a kimenő levelezés szerveren történő tárolására is. A módszer előnye,
hogy a teljes levelezést a világ bármely pontjáról elérhetjük, ehhez mindössze egy internetkapcsolatra és egy IMAP-kompatibilis levelezőprogramra van szükség.
A levelezőprogramok helyes beállításai:
IMAP szerver: mail.adatpark.hu
mail.t-online.hu
Loginnév: ide a TELJES e-mail cím (azonosito@ sajátdomain.hu)
Jelszó: a jelszavunk
Levelezés webmailes felületről
Előnye: a világ bármely – internetkapcsolatra képes – számítógépén elérhetővé válnak előfizetőink postafiókjai. A Webmail szinte mindent tud,
amit egy hagyományos levelezőprogram kínál: a levelek küldése és fogadása mellett mappákat, címtárat is használhatunk.
A leveleket a https://honlapcenter.t-online.hu oldalon keresztül lehet
elérni. A belépéshez szükséges a teljes e-mail cím (azonosito@sajátdomain.hu) és jelszó páros.
Belépés a vezérlő panelre, a levelezés adminisztrációja
A levelezéshez szükséges adminisztrációs felületet az úgynevezett vezérlő panelen keresztül lehet elérni, a https://honlapcenter.t-online.hu
weboldalon a postmaster@domain.hu azonosító és a hozzá tartozó jelszópárossal való belépést követően.
A jelszót és a pontos adminisztrátori nevet az ügyfélszolgálattól érkező
levél tartalmazza. Az első bejelentkezés után célszerű a jelszavakat megváltoztatni, a későbbiekben a jelszavak szabadon megváltoztathatóak. A
jelszó min. 6 karakteres, csak ékezet nélküli betűből és számból állhat,
a kis- és nagybetűk különböznek, szünet nem lehet benne, és legalább
egy kis- és nagybetűt és számot kell tartalmaznia.
Virtuális mailszerverfunkciók
A vezérlő panelre belépve a következő virtuális mailszerverfunkciókhoz
lehet hozzáférni:
Belépés a webes levelezőrendszerbe
Új postafiók létrehozása
Postafiókok karbantartása
Új levelezőlista létrehozása
Levelezőlisták karbantartása
Új postafiók létrehozása
A vezérlő panelen a belépés után a Levelezés/postafiók beállítása menüt kell kiválasztani, ezek után megjelennek az eddig kialakított postafiókok és az „Új postafiók” ikon is.
Az „Új postafiók” ikonra kattintva megjelenik az új postafiók létrehozását
megkönnyítő panel, ahol a következő beállításokat lehet végezni:
Azonosító megadása: ez lesz az e-mail cím @ előtti része.
Keresztnév/Vezetéknév: a tulajdonos neve.
Jelszó: a levél olvasáshoz szükséges jelszó.
Megjegyzés: a postmaster felületen megjelenő megjegyzés.
Postafiók státusza:
aktív: leveleket fogad a postafiók,
letiltott: a postafiók nem fogad leveleket, a címet fenntartja a rendszer.
Alternatív cím(ek): úgynevezett alias címek. Ugyanarra a domainnévre érkező leveleket irányíthatunk ebbe a fiókba. Pl. keresztnev.vezeteknev@
domain.hu és a vezeteknev.keresztnev@domain.hu címre érkező levelek
is a becenev@domain.hu című azonosítóra érkeznek. Ez azt jelenti, hogy
nem kell minden variációra postafiókot létrehozni, csak a becenev@
domain.hu-nak, és ezen belül az alternatív címeket kell beállítani.
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Bővebb
információ a www.uzletitelekom.hu címen található.



