Horde – obvestilo o odsotnosti
Navodila v sliki, kako si nastavimo, vključimo in izključimo obvestilo o
odsotnosti.
Za spletni dostop do elektronske pošte, kakor tudi za razne nastavitve vašega računa, imamo na
spletnem strežniku podjetja E-soft d.o.o. nameščen sistem Horde. Ta dokument opisuje, kako si
nastavimo obvestilo o odsotnosti.
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Prijava v sistem Horde
Za prijavo potrebujete vaše uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je enako vašemu poštnemu
naslovu, geslo pa ste prejeli ob odprtju poštnega računa. V sistem se lahko prijavite preko dveh
naslovov:
Spletna stran podjetja E-soft d.o.o.: http://www.e-soft.si:

Tu vpišete
uporabniško ime in
geslo ter kliknete
gumb Potrdi

Ali pa preko neposrednega naslova http://mail.e-soft.si, kot kaže spodnja slika.

Tu vpišete
uporabniško ime in
geslo ter kliknete
gumb Vstopi

Po prijavi se vam lahko zgodi, da vas sistem vpraša, če želite izvesti vzdrževanje. Če se vam zgodi to,
lahko mirno kliknete »Preskoči«.
Na tem naslovu se lahko prijavite tudi v MailZu, karanteno za neželeno elektronsko pošto.

Nastavitev obvestila o odsotnosti
Iz menija na levi izberete »Mail«:

Klikni Mail

In iz zgornjega menija izberete »Filters«

Klikni Filters

Dobite seznam kot ga kaže spodnja slika:

Nastavitve sporočila
Vklop sporočila, če
je izključeno

Vklop / izklop
sporočila

Nastavitev sporočila
Če kliknemo na napis »Vacation«, ikono
sporočilo. Okno kaže slika spodaj.

ali pa meni

, pridemo do okna, kjer lahko urejamo

Poleg sporočila (spodnje okno) lahko nastavite tudi spisek tistih, za katere ne želite da prejmejo
obvestilo (Addresses to not send responses to:).
Nastavite lahko tudi, naj se sporočilo ne pošilja na liste (Do not send responses to bulk or list messages) in
pa koliko dni naj mine med ponovnim pošiljanjem sporočila istemu naslovniku (Number of days
between vacation replies).
Lahko nastavite tudi naslov (subject) sporočila (Subject of vacation message).
Na koncu ne pozabite pritisniti gumba »Save« (Shrani)

Vaš naslov, ne spreminjajte
Seznam izjem – prejemnikov,
kateri naj NE prejmejo
sporočila
Število dni do ponovnega
pošiljanja istemu prejemniku

Naslov (subject) sporočila
Vsebina sporočila
Shrani spremembe

Vklop sporočila
Spodnja slika kaže, kako izgleda seznam filtrov, če je sporočilo izključeno:

Klikni za vklop sporočila

Klikni za vklop sporočila

Sporočilo vklopimo s klikom na napis »disabled – click to enable« ali na ikono

Izklop sporočila
Spodnja slika kaže kako izgleda seznam filtrov, če je sporočilo vklopljeno:

Klikni za izklop sporočila
Sporočilo izklopimo s klikom na ikono

.

Odjava
Na koncu nastavitev kliknite gumb »Log out«:

Klikni za odjavo

.

