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FIGYELEM:
ENNEK A LAPBAK A TARTALMA ELAVULT !!!

Hogyan használjuk otthoni levelezõprogramjainkat (Thunderbird, Outlook Express) az intézeti leveleink
olvasására:
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Outlook Express beállítása
Info
• Az Outlook Express levelez?program a Microsoft Office programcsomag része

Beállítás
1. Megnyitod az Outlook Express nev? programot.
2. Kiválasztod az eszközök menü, fiókok... sorát.
3. Ott hozzá adók egy új hírcsoportot-ra kell kattintani.
4. Követed a képerny?n megjelen? utasításokat. (név, e-mail cím beírása)
5. A POP3 kiválasztása után, a beérkezett és a kimen? levelek kiszolgálójához, a mail.math.bme.hu-t
írod be. Majd beírod a felhasználó nevedet és a jelszavadat. A befejezés gombbal kilépsz a
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varázslóból.
6. A f?ablakban kiválasztom a küldés/fogadás meletti nyilból, hogy melyik honnan szeretném letölteni
a leveleimet.
• A levelek automatikusan letölt?dnek.

Thunderbird beállítása
Info
A Thunderbird levelez?program a Firefox webböngész? mellé készült. A már meglév? postafiókok és
üzenetek könnyen importálhatók (pl. a math-os postafiókunk üzenetei). A keres?kkel és a sz?r?kkel könnyen
megtalálhatjuk keresett üzeneteinket.
(legújabb verzója:1.5.0.8 (2006 dec 14))

Beállítás
•

1. Megnyitod az Mozzila Thunderbird nev? programot.
2. Kiválasztod az eszközök menü, postafiók hozzá ádása sorát.
3. el?ugrik egy ablak, kiválasztod a levelez? postafiók-ot
4. Kitöktöd a neved és email címed
5. Kiválasztod a POP-ot és kiszolgálóhoz beírod a mail.math.bme.hu-t
6. Ellen?rzök a kitöltött adatokat és kész!

• Innen ingyenesen letölthet? (magyar verzió):letöltés
• További információk (magyarul): Thunderbird info/letöltés

Pegasus mail beállítása
Info
Magyar nyelv? változat nincs

Beállítás
• Telepítés után az els? indításkor automatikusan el?ugrik a pegasus mail internet setup wizard
• Kövessuk az utasításokat:
1. Írjuk be email címünket a megfelel? helyre
2. a POP3 server adress-hez a pop3.math.bme.hu-t
3. az SMTP serverhez írjuk be ugyanezt
4. Az Internet kapcsolatoknál válasszuk ki a megfelel?t
5. Click on the finish button
• A leveleink automatikusan letölt?dnek
• info(angolul)/ingyenes letöltés: pmail.com

Egyéb levelez? programok

Beállítás
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Eudora
Eudora Homepage

Kmail
Kmail Homepage

Eudora
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