Az Evolution levelező beállítása
Ha szerződünk egy internetszolgáltatóval, az általában ingyenes E-mail
postafiókot is biztosít a számunkra. Ennek használatához be kell állítani a
levelezőrendszerünket! E beállításhoz - linux alá - a legtöbb internetszolgáltató
sajnos semmiféle segítséget nem biztosít.
Számos jó levelezőprogram áll a rendelkezésünkre, most az Evolution-t mutatom
be (Csak a legalapvetőbb beállításaira térek ki, amik gondot okozhatnak. A
kezelését meg sem említem, mert magyar nyelvű, elég az egeret a megfelelő
ikon fölé húzni, máris kijön a buboréksúgó hogy az mit csinál...) Az Evolution
ikonját a Gnome alapesetben rögvest kipakolja telepítéskor a tálcánkra!
Miután beállítottuk az internethozzáférésünket a szolgáltatónktól kapott papír
adatai alapján, indítsuk el az Evolution-t! Az Eszközök menü Beállítások pontjára
van szükségünk. Itt egy csomó mindent beállíthatunk, lehet majd vele
kísérletezgetni, de nekünk az alapműködéshez csak a legfelső, Postafiókok
alpont kell; rögvest ez is nyílik meg nekünk különben! Itt adhatunk meg
különböző postafiókokat, merthogy az Evolution egyszerre többet is képes
kezelni nekünk! Kattintsunk a "+" jelre, ami mellett a "Hozzáadás" felirat van!
Most egy olyan beállító-program indul el ami nagyon hasonló a M$
"varázslóihoz", elég a magyar nyelvű kérdésekre válaszolgatni! A következőkre
kell ügyelnünk!
Ha több postafiókot is beállítunk egymás után, egyiket alapértelmezettnek kell
megjelölnünk; ha csak egyet állítunk be, akkor azt kell alapértelmezettnek
megjelölni.
A "Levelek fogadása" beállításakor a "Kiszolgáló típusát" általában "POP"-nak kell
megadni (A "vartech.hu" internetszolgáltatónál ahol én vagyok, bizonyosan).
Ugyanitt a "Gép"-nek ezt kell beírni: "mail.vartech.hu". (Természetesen akinek
nem a "vartech" a szolgáltatója, az ehelyett mást írjon, de az is "mail"-lal
kezdődjön).
Felhasználónévnek azt írjuk, amit a szolgáltató adott meg e-mail címünknek, de
ha ez mondjuk "kukutyin@vartech.hu", akkor ide nem az egészet kell beírni, csak
ami a "@" jel előtt van, e példában tehát a "kukutyin" szót.
"Azonosítás típusának" adjuk meg azt hogy "Jelszó", és ixeljük be, hogy "Jelszó
megjegyzése". Persze amikor a "varázsló" kéri a jelszót, akkor adjuk is meg azt
neki.
A "Levelek küldése"-nél a "Kiszolgáló típusa" esetén SMTP a megadandó,
"Gép"-nek meg szintén a "mail.vartech.hu"-t adjuk meg (illetve "vartech" helyett
mindenki írja a maga internetszolgáltatójának a nevét).
Az "A kiszolgáló megköveteli az azonosítást" rubrikát NE ixeljük be!
Ennyi az egész! A többire mindenki rájön könnyen maga.
Ha van már freemailos postafiókunk, azt is beállíthatjuk az evolutionba, hogy azt
is kezelje! Ugyanúgy a beállításoknál a hozzáadás gombot kell használni. Nekem
itt csak a levelek letöltését sikerült beállítani, hogy tehát az evolution töltse le a
freemailtól a leveleimet. A levelek fogadásánál a kiszolgáló típusát itt is POP-ra
kell állítani, a "Gép": mail.freemail.hu, "Felhasználónév"-nek természetesen azt
kell beírni ami a freemailos postafiókunk neve, ha tehát az mondjuk

"kukutyin@freemail.hu", akkor ide "kukutyin" kerül. Az "Azonosítás típusa"
"Jelszó", és beixelendő a "Jelszó megjegyzése". A jelszót is meg kell adnunk
amikor kéri.
Ennyi lenne nagy vonalakban az Evolution levelező beállítása.
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