BlackBerry
Přesměrování e‐mailů
Řešení BlackBerry umožňuje variabilní nastavení přesměrování e‐mailů
do složek v kombinaci s pravidly v aplikaci MS Outlook 2003/2007
Pravidla v MS Outlook pro rozdělení zpráv do složek lze aplikovat se službou MAILPlus buď již na serveru MAILPlus
nebo až při spuštění aplikace MS Outlook (bude u pravidla uvedeno „pouze v tomto počítači“). Návod bude dále
pracovat pouze s pravidly aplikovanými již na serveru.
Pravidla jde nastavovat buď v aplikaci MS Outlook nebo ve webovém přístupu (OWA). Vyberete si prosím jednu
z možností. Nedoporučujeme přístup k pravidlům kombinovat. Doporučujeme pracovat s pravidly v aplikaci MS
Outlook.

Požadavek A:

Chci e‐maily rozdělovat do složek, ale nepotřebuji je vidět v BlackBerry
Využití:
Monitoringy, automatické zprávy, nabídky od dodavatelů, …
E‐maily, které není podstatné okamžitě řešit, ale je dobré o nich mít přehled ve složkách Outlooku.
Řešení:
Nastavte v Outlooku pravidlo s přesunem do požadované složky. E‐mail bude do složky přesunut na serveru a
BlackBerry se vyhne.

Požadavek B:

Chci e‐maily rozdělovat do složek, potřebuji informaci o tom že e‐mail dorazil, ale nechci,
aby se mi po přečtení v BlackBerry objevoval v hlavní složce Zprávy
Využití:
Důležité e‐maily, o kterých je důležité vědět okamžitě po jejich příchodu, ale následně již stačí, když budou k dispozici
ve složce v Outlooku a případně i ve složce BlackBerry, ale nebudou vidět přímo.
Řešení:
a) Nastavte v Outlooku pravidlo s přesunem do požadované složky.
b) Nastavte v BlackBerry přesměrování požadované složky
Postup:
1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu Nabídka, Klepněte na položku Možnosti.
2. Klepněte na položku Nastavení e-mailu, Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Přesměrování složky.
4. Zaškrtněte políčko vedle složky e-mailové zprávy.
5. Stiskněte klávesu Nabídka, Klepněte na možnost Uložit.

Kontakt: Ing. Radek Farkaš, tel. 603423977, podpora@mailplus.cz

BlackBerry
Přesměrování e‐mailů
Standardně jsou přesměrovávány do BB pouze složky
Doručená a Odeslaná pošta. Pokud si označíte i jiné
složky (po označení bude zobrazeno modře viz. obr.), pak
budou i tyto e‐maily přijímán do BB.
Při tomto nastavení e‐mail do BB přijde do doručené
pošty, odkud se ztratí, jakmile jej přečtete. Následně
jej najdete ve složce. Jak v BB, tak i v Outlooku.

Zobrazení zprávy v určité složce
V určité složce můžete zobrazit e-mailové zprávy a zprávy MMS.
1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Zobrazit složku.
3. Klepněte na složku.

Požadavek C:

Chci e‐maily rozdělovat do složek v Outlooku a zároveň chci tento e‐mail stále v BB vidět
ve složce Zprávy (Doručená pošta).
Využití:
Jde o rozšíření Požadavku B, kdy uživatel navíc chce vidět v BlackBerry v hlavní složce Zprávy i ty e‐maily, které má
standardně v Outlooku uložené ve složkách.
Pozn. : Nelze nastavit, aby se pro jednu složku e‐maily v BB skrývaly a pro druhou nikoliv. Kombinace s předchozím
požadavkem není možná. Jde o obecné nastavení.
Řešení:
a) Viz předchozí požadavek
b) V seznamu zpráv stiskněte klávesu Nabídka, Klepněte na položku Možnosti.
a) Klepněte na položku
b) Hodnotu volby Skrýt zprávy přesunuté do složky nastavte na NE
c) Stiskněte klávesu Nabídka, Klepněte na možnost Uložit.

Kontakt: Ing. Radek Farkaš, tel. 603423977, podpora@mailplus.cz

