Návod na nastavenie pošty GAYA v programe Mozilla Thuderbird
1.
2.

Vytvorenie nového účtu v programe Mozilla Thuderbird s autentifikáciou a šifrovaním SSL/TLS.
Zmena existujúceho účtu v programe Mozilla Thuderbird, doplnenie nastavení autentifikácie a šifrovania SSL/TLS.

1. Vytvorenie nového účtu pre Mozilla Thuderbird s autentifikáciou a šifrovaním SSL/TLS.

Po otvorení programu Mozilla Thuderbird, pod kolónkou Účty, kliknite na ikonku E-mail pod možnosťou Vytvoriť nový
účet.

Po otvorení nového okna, stlačte tlačidlo Preskočiť sprievodcu a použiť existujúci e-mail.

Ďalšie okno Vám umožní založiť si nový účet s Vaším už vytvoreným e-mailom ( example@gaya.sk ) viď Vaša zmluva.

Pre Založenie Poštového účtu zadajte:
Do kolónky Vaše meno zadajte meno, ktoré chcete aby sa zobrazovalo pri Vašej odosielanej pošte.
Do kolónky E-mail zadajte Váš existujúci e-mail, ktorý máte na zmluve. ( example@gaya.sk )
Do kolónky Heslo zadajte heslo, ktoré máte na zmluve.
V prípade ak chcete aby si mail client zapamätal Vaše heslo označte políčko Pamätúvať si heslo a stlačte tlačidlo
Pokračovať.

V ďalšom kroku treba zmeniť nastavenie pre mailový server.
Označte políčko POP3 a stačte tlačidlo Ruční nastavení viď obrázok.

Nastavenie autentifikácie a šifrovania SSL/TLS:
Do kolónky Název serveru pre Príchozí POP3 zadajte mail.gaya.sk ( viď zmluva )
Do kolónky SSL pre Príchozí POP3 zadajte SSL/TLS
Do kolónky Autentizace pre Príchozí POP3 zadajte Heslo, zabezpečený prenos
Do kolónky Název serveru pre Odchozí SMTP zadajte smtp.gaya.sk ( viď zmluva )
Do kolónky SSL pre Odchozí SMTP zadajte SSL/TLS
Do kolónky Autentizace pre Odchozí SMTP zadajte Heslo, zabezpečený prenos
Do kolónky Uživatelské jméno zadajte meno z Vášho e-mailu ( example ) bez tvaru @gaya.sk.
Pre overenie stlačte tlačidlo Znovu otestovať.

Po overení stačte tlačidlo Hotovo.
Po stlačení overí zadané údaje a importuje existujúcu poštu. (Môže to trvať niekoľko minút)

2. Zmena existujúceho účtu, doplnenie nastavení autentifikácie a šifrovania SSL/TLS.

Pre zmenu nastavení autentifikácie a šifrovania TLS už vytvoreného účtu kliknite na položku Vášho e-mailu
(example@gaya.sk) a v priečinku Účty stlačíme Zobraziť nastavenie pre tento účet

Zmeňte nastavenia POP serveru.
Stlačte kolónku Nastavení serveru a zmeňte:
Do kolónky Adresa serveru zadajte adresu pre mail server, ktorý máte na zmluve ( mail.gaya.sk )
Do kolónky Jméno uživatele zadajte meno Vašej e-mailovej adresy ( example ), ktorú máte na Vašej zmluve.
Do kolónky Zabezpečení spojení pre Nastavení zabezpečení zadajte SSL/TLS
Do kolónky Zpusob autentizace pre Nastavení zabezpečení zadajte Heslo, nezabezpečený prenos
Nezabudnite si vypnúť kolónku Ponechať správy na servery najdlhšie po dobu 14 dní.
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
Viď obrázok:

Zmeňte nastavenia SMTP serveru.
Stlačte kolónku Server odchozí pošty (SMTP) a kliknite na tlačidlo Upraviť.

Otvorí sa Vám okno pre nastavenie SMTP serveru.
Do kolónky Adresa serveru zadajte smtp.gaya.sk
Do kolónky Zabezpečení spojení pre Zabezpečení a autentizace zadajte SSL/TLS
Do kolónky Zpusob autentizace pre Zabezpečení a autentizace zadajte Heslo, zabezpečený prenos
Do kolónky Jméno uživatele pre Zabezpečení a autentizace zadajte meno Vášho e-mailu, ktorý nájdete na zmluve
(example).
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 2x OK.

Tip:

Tlačidlo Prijať funguje ako refresh
2x kliknutím na ľavé tlačidlo na myške na meno e-mailu (example@gaya.sk) sa zobrazia možnosti ako: doručená
pošta, odoslaná pošta, kôš.

