
Webmail

Systém Webmail umožňuje přistupovat k univerzitní poště pomocí webového rozhraní. Tato možnost se 
uživatelům nabízí až po převodu jejich účtu na nový poštovní server raptor.upol.cz.
Webmail bude rozhodně vítaným pomocníkem pro zaměstnance, kteří chtějí přistupovat k poště i mimo 
univerzitní síť, z domova nebo na služebních cestách.
V univerzitní síti může Webmail sloužit jako určitý sjednocující prvek, který pomůže řešit problémy u 
vnitřní intranetové pošty tam, kde se poštovní klienti mezi sebou nedomluví. 
Pro  většinu  zaměstnanců  bude  Webmail  spíše  doplňkem  klasického  poštovního  klienta,  v některých 
případech ho však může uspokojivě nahradit.
Jakmile budou na nový poštovní sever převedeny všechny účty na všech fakultách,  stane se Webmail 
praktickým nástrojem pro práci s poštou také pro studenty.

Možnosti využití:

 Pro práci s poštou "odkudkoli", i z mimouniverzitních lokalit.
 Pro uživatele programu Pegasus Mail, kteří  se ke své poště dostanou i v případě výpadku Novellové 

sítě.
 Jako alternativní prohlížeč, pokud máte ve svém poštovním programu problémy např. s češtinou nebo 

s otevřením některé přílohy. 

Nejnutnější nastavení:

V sekci OPTIONS — PERSONAL INFORMATION — EMAIL ADDRESS
 (Možnosti – osobní informace - Emailová adresa)

je nutné doplnit vaši E−mailovou adresu, jinak nebudete moci odesílat maily!

OPTIONS—Display preferences—Language
(Možnosti – Vzhled-možnosti - Jazyk)

Czech
OPTIONS—Display preferences—Reply To
(Možnosti – Vzhled-možnosti – Odpovídat na adresu)

vaše E-mailová adresa pro odpovědi

Vše vám předvedeme na příkladu. Postupujte analogicky.



Webmail spustíte z adresy http://webmail.upol.cz/.

Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako do Novellu.



Nejprve si nastavíme zobrazení v češtině. Zvolíme sekci Options (Možnosti).

Zvolíme položku Display Preferences (Vzhled – možnosti).



Vybereme jazyk a potvrdíme dole na stránce tlačítkem Submit.



V sekci Options – Personal Information (Možnosti - Osobní Informace) provedeme nejdůležitější 
nastavení, zadáme svoji E- mailovou adresu (aby bylo možné poštu odesílat) a také adresu pro odpovědi.



Nesmíme zapomenout provedená nastavení potvrdit dole na stránce tlačítkem Odeslat (Submit).
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