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Bevezető
A SinusLink által biztosított levelezőszerverek mindegyike alkalmas a titkosított és a titkosítatlan
kommunikációra egyaránt, azonban mindenképp ajánlott a titkosított kapcsolat használata. Ez
megnehezíti a kliens és a szerver közötti kommunikáció lehallgathatóságát.
A levelek letöltésére két protokoll áll rendelkezésre: POP és IMAP. A legtöbb esetben ajánlott az
IMAP használata, mivel így a levelek megőrződnek a szerveren is és ezáltal bárhonnan bármikor
hozzáférhetők akár a webmail használatával is. Továbbá csak az IMAP protokoll használatakor
töltődnek le a SPAM szűrő által a „Junk”, azaz levélszemét mappába kerülő üzenetek is.

Eléréshez szükséges adatok
SMTP beállítások:
Szerver címe: smtp.sinuslink.hu
Szerver portja titkosítatlan kapcsolat esetén: 25
Szerver portja titkosított kapcsolat esetén: 587 (ajánlott!)
Felhasználónév: teljes e-mail cím
IMAP beállítások:
Szerver címe: imap.sinuslink.hu
Szerver portja titkosítatlan kapcsolat esetén: 143
Szerver portja titkosított kapcsolat esetén: 993 (ajánlott!)
Felhasználónév: teljes e-mail cím
POP beállítások:
Szerver címe: pop.sinuslink.hu
Szerver portja titkosítatlan kapcsolat esetén: 110
Szerver portja titkosított kapcsolat esetén: 995 (ajánlott!)
Felhasználónév: teljes e-mail cím

Mozilla Thunderbird beállítása
Az ablak tetején található „Eszközök” lenyíló menüből válassza a „Postafiók beállításai”
menüpontot.

A megjelenő ablak bal alsó sarkában kattintson a „Postafiók-műveletek” gombra, majd a megjelenő
menüből válassza a „Postafiók hozzáadása...” menüpontot.

A megnyíló ablakban a „Név” mezőbe adja meg a teljes nevét, az „E-mail cím” mezőbe írja be az email címét, a „Jelszó” mezőbe pedig adja meg az e-mail címéhez tartozó jelszavát. Figyeljen a kis
és nagybetűkre! Az adatok megadása után kattintson az ablak alján található „Folytatás” gombra.

Kattintson az ablak alján megjelent „Kézi beállítás” gombra.

A „Bejövő” sor első legördülő menüjét állítsa „IMAP”-ra, a „Kiszolgáló neve” mezőbe írja be az
imap.sinuslink.hu címet, az „SSL” legördülő menüből pedig válassza ki az „SSL/TLS” sort.

A „Port” legördülő menüben 993 szerepeljen. A sor végén található Hitelesítés legördülő menü
értékének válassza az „Automatikus felismerés” sort.
A „Kimenő” sor első legördülő menüjébe írja be az smtp.sinuslink.hu címet, a „Port” mezőbe
pedig írjon „587”-et, ezzel az „SSL” legördülő menü felveszi az „Automatikus felismerés” értéket.
A sor utolsó, „Hitelesítés” legördülő menüjét állítsa „Automatikus felismerés” beállításra.
A „Felhasználónév” sorban a „Bejövő” és a „Kimenő” mezőkbe írja be a teljes e-mail címét. Ha
végzett az adatok megadásával, kattintson az „Újratesztelés” gombra. Ekkor a Mozilla Thunderbird
tesztelni fogja a megadott beállítások helyességét.

Ha a beállítások helyesek, az ablak alján lévő „Befejezés” gomb aktívvá, kattinthatóvá válik. A
folytatáshoz kattintson a „Befejezés” gombra.

Kattintson az ablak alján található „OK” gombra, hogy megkezdhesse postafiókjának használatát.

Microsoft Outlook 2013 beállítása
Kattintson az ablak bal felső sarkában található kék háttérszínű „FÁJL” menüre, majd a megjelenő
lehetőségek közül válassza a „Fiók hozzáadása” gombot.

A megjelenő ablak alján jelölje be a „Kézi beállítása, vagy további kiszolgálótípusok megadása”
lehetőséget, majd kattintson a szintén az ablak alján található „Tovább” gombra.

A következő képernyőn jelölje be a „POP vagy IMAP” pontot, majd kattintson az ablak alján
található „Tovább” gombra.

Adja meg a teljes nevét a „Név” mezőben, e-mail címét pedig írja az „E-mail cím” mezőbe. A „Fiók
típusa” legördülő menüből válassza ki az „IMAP” sort, majd adja meg a „Bejövő üzenetek
kiszolgálója” beviteli mezőbe az imap.sinuslink.hu címet, a „Kimenő üzenetek
kiszolgálója(SMTP)” mezőbe pedig az smtp.sinuslink.hu címet. A „Felhasználónév” mezőbe írja
be a teljes e-mail címét, a „Jelszó” mezőbe pedig a hozzátartozó jelszavát. A jelszó esetén figyeljen
a kis és nagybetűkre! Ha végzett a kért adatok megadásával, kattintson az ablak jobb alsó sarkában
található „További beállítások...” gombra.

A megjelenő ablak tetején válassza ki a „Kimenő üzenetek kiszolgálója” fület, majd a megjelenő
felületen tegyen pipát a „A kimenő üzenetek kiszolgálója(SMTP) hitelesítést igényel” dobozba. Az
ezek után aktívvá váló „A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata” lehetőség
legyen bejelölve.

Ha a szükséges beállításokat elvégezte, kattintson az ablak tetején lévő „Speciális” fülre. A
megjelenő felületen a „Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP)” mezőben alapértelmezetten „143”
szerepel, ezt írja át „993” és az alatta található „A következő típusú titkosított kapcsolat használata”
feliratú legördülő menüből válassza az „SSL” sort. A „Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP)”
felirat alatt található „A következő típusú titkosított kapcsolat használata” cimkéjű legördülő menüt
állítsa „Automatikus” beállításra majd a „Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP)” mezőbe szereplő
„25”-öt módosítsa „587”-re. Kattintson az ablak alján található „OK” gombra a beállítások
mentéséhez és az ablak bezáráshoz.

A „Fiók hozzáadása” ablakon kattintson a „Tovább” gombra. A Microsoft Outlook megkísérel
kapcsolódni a beállított adatok alapján a levelező kiszolgálóhoz.

Ha minden adatot helyesen adott meg, akkor a teszt sikeresen lefut. Kattintson a „Bezárás” gombra.

Ezzel a folyamat végére ért, az ablak alján kattintson a „Befejezés” gombra és használatba veheti
postafiókját.

