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CAESAR-LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA
MICROSOFT OUTLOOK 2003 KLIENSBEN
POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA
Az Outlook 2003 az Office 2003 irodai csomag része.
Indítás után egyből feljön az új postafiók beállításához használható ablak. Ha ez nem
történne meg (pl. mert már korábban volt beállított fiók vagy már próbálkoztunk),
akkor az Eszközök menü > E-mail fiókok… menüpont > E-mail rész > Új e-mail
fiók hozzáadása pontban érhető el.
Először meg kell adnunk a fiók típusát, ez IMAP.
A következő ablakban ki kell töltenünk a postafiókhoz tartozó adatokat:
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 Név: a név, mely a feladó mezőben meg fog jelenni
 E-mail cím: az e-mail címünk, itt megadható alias is, mint pl. gipszjakab@btk.elte.hu
 Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP): felhasznalonev.mailbox.elte.hu
 Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP): felhasznalonev.mailbox.elte.hu

Ide a Caesar-felhasználónevet kell megadni, amellyel a webmail.elte.hu
felületen is bejelentkezünk (pl. gipszjakab).
 Felhasználónév: Caesaros felhasználónév (pl. gipszjakab)
 Jelszó: Caesaros jelszó

Mielőtt azonban továbbmennénk, a kell
kattintani.
Itt a Kimenő levelek kiszolgálója fülön
be kell kapcsolni A kimenő levelek
kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel
dobozt.
Alatta A bejövő levelek kiszolgálójával
azonos beállítások használata
lehetőség a helyes.
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A Speciális fülön be kell állítani a kiszolgálók titkosítását és portját.
A kimenő levelek (SMTP)
portja: 465
A kiszolgáló biztonságos
kapcsolatot (SSL) igényel:
BE
A beérkező levelek (IMAP)
portja: 993
A kiszolgáló biztonságos
kapcsolatot (SSL) igényel:
BE
Az OK-ra kattintva eltűnik
ez az ablak, majd alul a
Tovább lehetőséggel
végeztünk a beállítással.

ALIAS (pl. @btk.elte.hu) BEÁLLÍTÁSA
Ha a postafiók beállításánál nem állítottuk be, hogy az e-mail címünk ne a Caesaros
cím legyen, hanem pl. gipsz.jakab@btk.elte.hu, akkor ezt a következőképpen tudjuk
beállítani:
Ehhez a bal oldali listában a frissen létrehozott fiókon belül
(felhasználónév.mailbox.elte.hu) a Beérkezett üzenetekre kell kattintanunk és
kijelölnünk. Ezek után a beállítási felület az Eszközök menü > E-mail fiókok…
menüpont > E-mail rész > Létező e-mail fiók megjelenítése vagy módosítása
pontban érhető el. Ezen belül a postafiókunkat kijelölve
(felhasználónév.mailbox.elte.hu) és utána a Módosításra kattintva tudjuk
megváltoztatni az E-mail cím részben a címünket.
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MEGOSZTOTT E-MAIL CÍM BEÁLLÍTÁSA
A kiválasztott postafiókon, melyen a megosztott e-mail címet akarjuk beállítani
(felhasználónév.mailbox.elte.hu), jobb egérrel kattintunk, és IMAP-mappák
menüpontot kiválasztjuk.
A megfelelő ablakban először le kell kérdezni a szervertől az összes elérhető mappa
listáját. Ezt a Lekérdezés gombra kattintva tehetjük meg.
Ezek után meg kell keresni az Other_users mappa alatt a megosztott e-mail címet, ki
kell jelölni (az összes almappát is!), és az Előfizetésre kattintva meg fog jelenni a bal
oldali mappalistában.
Ezek után megjelenik az összes mappa és levél a bal oldali listában.

