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1. Általános kérdések
1.1. Miért volt szükség a mailmegújításra?
A korábbi e-mail rendszer megújítása elengedhetetlen volt, nem lehetséges a visszaállás a régi levelező rendszerre.
Természetesen mint minden változás, ebben az esetben is vannak nehézségek az átmenet kapcsán – ebben segítenek az
útmutatók. Összességében elmondható, hogy az ügyfelek jól járnak az újdonságokkal, mivel semmivel nem kapnak
kevesebbet, mint a régi rendszerben.
1.2. Csak Telekomos internet csatlakozáson keresztül lehet a webes levelezési felületet (OWA)
használni?
Bármilyen internet kapcsolaton keresztül lehet használni az OWA webmail felületét.

1.3. Megváltoztak az e-mail címeim is?
Nem.
1.4. A webtárhely kezelése változott-e?
Alapvetően minden funkció változatlan marad, viszont a design változása miatt az egyes beállítási menüpontok esetében
előfordulhat, hogy azok a megszokottól eltérő helyeken találhatóak meg.

2. Honlap centerrel kapcsolatos kérdések
2.1. Honlap center URL változik?
Csak a neve változik eMail & Honlap Centerre. Az URL nem változik, továbbra is honlap.t-systems.hu és honlap.t-home.hu
címeken érhetők el.
2.2. Mikor melyik felhasználó névvel lehet belépni a felületre?
Megújított postafiókkal rendelkező ügyfeleink mind e-mail címükkel, mind az xy@cegazonosito formátumú felhasználónévvel
beléphetnek a felületre. Régi postafiókkal rendelkező ügyfeleink csak e-mail címükkel tudnak belépni a szolgáltatásba.
2.3. Az egyik felhasználó vagy postmaster elfelejtette a jelszavát, hogyan kaphat újat?
Postmaster a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tudja megváltoztatni jelszavát. Egyéb felhasználó jelszavát pedig a
postmaster fiókkal rendelkező kolléga tudja kezelni.
2.4. Milyen szolgáltatások szűntek meg?
Nem lesz megszűnő szolgáltatás.
2.5. A webtárhelyre hogyan kell feltölteni a tartalmat, változott-e valami?
Nem változott, csak a menüpontok elhelyezkedése, de továbbra is, változatlanul használható az eddigi ftp kliens (pl:Total
Commander)
2.6. Hogyan osztok ki e-mail címet? (Nem elég a felhasználói adatok megadása)
Olyan ügyfelek esetében, akiknek nincsen Virtualoso szolgáltatása: az eMail & Honlap Centeren megújított postafiók esetén
létre kell hozni magát a felhasználót az alapadatokkal (pl. postai cím, név stb.), majd utána kell megadni a postafiók nevét és
egyéb adatait (alias). Olyan ügyfelek esetében, akiknek van Virtualoso szolgáltatása: Virtualoso Portálon létre kell hozni magát
a felhasználót az alapadatokkal (pl. postai cím, név stb.), majd utána kell megadni a postafiók nevét és egyéb adatait (alias).
Bővebben a http://bit.ly/emailmegujitas oldalon olvashat.
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2.7. Van már Virtualoso szerződésem, a felhasználók kezelése hol történik?
Az e-mail felhasználók kezelése a jövőben Virtualoso Portál segítségével történik. Itt lehetőség nyílik az összes postafiók
kezelésére, beleértve az internet mellé kapott Internet Basic postafiókokat és a Virtualoso (Mobile, Mobile Premium)
postafiókat.
A webtárhely felhasználóit továbbra is az eMail & Honlap Centeren tudja kezelni.
2.8. A felhasználók (nem postmaster) jogosultsági szintje változott-e? Ki tud létrehozni további e-mail
postafiókokat?
Minden postmastertől eltérő felhasználó normál felhasználóként használható a jövőben is. Változás, hogy a normál
felhasználók is beléphetnek az eMail & Honlap Centerre, ahol meg tudják tekinteni saját adataikat. További változás, hogy a
jövőben a postmaster kijelölhet olyan felhasználókat (csoportkezelők), akik ugyanazon jogosultsággal rendelkeznek (kivéve
további csoportkezelő kijelölése), mint maga a postmaster.

3. Webmaillel kapcsolatos kérdések
3.1. Az OWA mellett továbbra is letölthetőek a levelek a korábban használt e-mail kliensre?
Igen. Mobile Próba postafiók esetén javasoljuk a MAPI beállítást, Internet Basic postafiók esetén javasoljuk az IMAP beállítást.
Bővebben a http://bit.ly/emailmegujitas oldalon olvashat.
3.2. A korábbi webmail nem használható, hogyan térhetek vissza?
Visszatérni nem lehet, mivel a felület a régi postafiókokhoz tartozott. Az új webmail felület megszokása után sokkal
hatékonyabb lesz az ügyfeleknek illetve rengeteg új funkciót kínál, ami ha az Ügyfél bárhol használt már Outlookot ismerős
lesz.
3.3. Felhasználónevemet nem fogadja el? Mi a teendő?
Amennyiben ékezetes jelszót használt a megújítás előtt, akkor kérem hívja az ügyfélszolgálatot.
Egyéb esetekben… Első belépéskor a webmail.t-systems.hu, ahol be kell írni az e-mail címet és jelszót. Ezt követően a honlap.tsystems.hu oldalon be kell lépni az e-mail címmel és jelszóval. Az oldalon minden postafiók tulajdonos megtalálja új
felhasználónevét (xy@cegazonosito formátumú) és a webmail új elérhetőségét (https://virtualoso-email.hu/owa). Minden
további belépés már az új felhasználónévvel, az új helyen történik.
3.4. Jelszavamra azt mondták, hogy a régi, mégsem fogadja el.
Amennyiben ékezetes jelszót használt a megújítás előtt, akkor kérem hívja az ügyfélszolgálatot.
3.5. Nincsen Outlook a gépemen, attól még használhatom az Outlook Web Access webes felületet.
Igen, teljesen független a webes felület a programtól. Mindenki használhatja a webes felületet.
3.6. Saját naptáram lett, de nem látom az Outlook kliensben az eseményeket.
Alapvetően két esetben fordul elő: nem Mobile Próba postafiókja van, mivel lejárt a 2 hónapos próbaidőszak. Mobile Próba
postafiókja van, de rosszul van beállítva az Outlook (pl.: MAPI beállítás helyett még mindig POP3/IMAP beállítással). Bővebben
a http://bit.ly/emailmegujitas oldalon olvashat.
3.7. Automata továbbítást hol tudom most beállítani?
A webmail felületén a https://virtualoso-email.hu/owa helyen, a beállítások menüpontban.
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4. Levelező programmal kapcsolatos kérdések
4.1. Ha beállításra került a levelezőprogramom, akkor a megújítás után is kell beállítást változtatnom?
Nem kötelező megváltoztatni a beállításokat, viszont akkor nincs lehetősége kipróbálni a 2 hónapig díjmentesen használható
extra funkciókat, mint például a naptár/névjegyzék, feladatkezelés, priorizálás, megosztás stb.
Amennyiben ki szeretné az új funkciókat próbálni, akár csak 1-2 gépen érdemes a beállítást megtenni. Bővebben a
http://bit.ly/emailmegujitas oldalon olvashat.
4.2. Nincsen naptár az Outlook Expressben. Mi a teendő?
Amennyiben Ön már rendelkezik Virtualoso szolgáltatással, töltse le díjmentesen az első két hónapra a Virtualoso Portálról.
Amennyiben Ön nem Virtualoso ügyfelünk, akkor válassza az eMail & Honlap Centerről az Outlook 2007-et (ami jóval többet
tud, mint Outlook Express "testvére"), installálja a programot és állítsa be pár kattintással levelezését professzionális
levelezésre.
4.3. Milyen levelező programban állítható be a levelezés?
A Mobile Próba postafiók alap funkciókkal POP3/IMAP-képes programokkal működik (nem ez javasolt), professzionális
funkciókkal pedig MAPI-képes programokkal (ez javasolt). Az Internet Basic postafiók csak alap funkciókkal működik
POP3/IMAP-képes programokkal.

4.4. Régi leveleim letöltésre kerültek a programba. Ez a megfelelő működés?
Igen, ez rendben van, mivel kiemelt célunk, hogy lehetőleg a meglévő adatokkal (levelek, címjegyzék stb.) együtt kerüljön
megújításra és modernizálásra levelezése. Az esetleges duplikációkat (amik olvasatlan levélként jelennek meg) nyugodtan
kitörölheti levelező programjából (alapesetben olvasatlan levelek keresési mappa tartalmát kell törölni – viszont kérjük,
ügyeljen arra, hogy a legújabb – addig nem letöltött – levelek mindkét példányát nehogy kitörölje).

5. Mailmegújítással kapcsolatos kérdések
5.1. Mit jelent az, hogy Mobile Próba postafiókom van?
A Mobile Próba postafiók egy professzionális postafiók, amely képes kezelni a levelezést, naptár, névjegy és egyéb hasznos
funkciókat. Ráadásul mindezt mind Outlook programmal, mind webmailen, mind okostelefonon szinkronban tartva és
kollégák között is megosztható módon.
5.2. Mit jelent az, hogy eMail próbaidőszak lejárata.
A Mobile Próba postafiók átváltozik Internet Basic postafiókra, aminek a funkcionalitása csak az e-mail küldés és fogadás,
továbbá a személyes naptár webes felületen. A régi postafiókjához képest viszont továbbra is megmarad a megújított webmail,
továbbá megmarad a személyes naptár, amit weben elérhet.
5.3. Mi az a Virtualoso?
Virtualoso olyan hasznos üzleti szolgáltatások összefoglaló neve, amik kifejezetten a kis-és középvállalati ügyfelek számára
kerültek kifejlesztésre. Megtalálhatóak kommunikációs szolgáltatások (BlackBerry funkciók Virtualoso BlackBerryvel,
képernyőmegosztás és konferencia Meetinggel, intranet/extranet készítés WorkPlace-szel, bérelhető szerverkapacitás
Serverrel/Server Renttel, telefonhívás kezelő rendszer VoiceCenterrel, SMS kampány rendszer Virtualoso SMS-sel, telephelyi
szerver biztonsági adatmentése BackUppal).
5.4. Visszakaphatom-e a régi postafiókomat?
Nem, mivel a postafiók megújult, és a régi felületen nem elérhető többé.
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