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1. Εηζαγωγή
ε έκα μμκηένκμ πενηβάιιμκ ενγαζίαξ ε επηθμηκςκία παίδεη ημ ζεμακηηθόηενμ
νόιμ γηα ηε δηεθπεναίςζε ηςκ θαζεμενηκώκ ενγαζηαθώκ ζηόπςκ θαη
οπμπνεώζεςκ. Ο θονηόηενμξ ηνόπμξ επηθμηκςκίαξ είκαη ημ ειεθηνμκηθό
ηαποδνμμείμ. Η πνόζβαζε ζημ ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ δηαθένεη ακάιμγα με
ημκ ηνόπμ πμο ημ πνεζημμπμηεί μ θάζε πνήζηεξ. Γηα ημ ιόγμ αοηό ημ
Πακεπηζηήμημ Κύπνμο πνμζθένεη ημ «Webmail», έκα θμμμάηη ηεξ οπενεζίαξ
ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο, μέζς ημο μπμίμο θάζε εγγεγναμμέκμξ πνήζηεξ
έπεη πνόζβαζε ζημ πνμζςπηθό ημο ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ από όπμημ
ζεμείμ ημο θόζμμο θαη ακ βνίζθεηαη, ανθεί κα δηαζέηεη έκα ειεθηνμκηθό
οπμιμγηζηή, μηα ζύκδεζε ζημ δηαδίθηομ θαη έκα δηαδηθηοαθό θοιιμμεηνεηή
(internet browser), πςνίξ μπμηαδήπμηε άιιε εγθαηάζηαζε ιμγηζμηθμύ.
ε αοηό ημκ μδεγό ζα βνείηε μενηθέξ ζομβμοιέξ γηα ημ πώξ κα έπεηε
πνόζβαζε ζημ «Webmail», θαζώξ θαη μηα ακάιοζε μενηθώκ από ηηξ θύνηεξ
ιεηημονγίεξ ημο.

2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»
Δηθαίςμα πνόζβαζεξ ζημ «Webmail» έπμοκ όιμη μη εγγεγναμμέκμη πνήζηεξ
ημο Π.Κ. Η πνόζβαζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί με πέκηε δηαθμνεηηθμύξ
ηνόπμοξ ακάιμγα με ημ θοζηθό ζεμείμ ζημ μπμίμ βνίζθεηαη μ πνήζηεξ.
i.

Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε μέζω ηεξ ζειίδαξ ημο Πακεπηζηεμίμο
Κύπνμο από μπμημδήπμηε ζεμείμ πνόζβαζεξ

Από όπμο θαη ακ βνίζθεζηε (γναθείμ, ζπίηη, internet cafe, ελςηενηθό)
πνεζημμπμηήζηε έκα θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet
Explorer ή ημ Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε ζηεκ θεκηνηθή ζειίδα ημο
Π.Κ.

πιεθηνμιμγώκηαξ

http://www.ucy.ac.cy.

Έπεηηα

επηιέληε

ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ θαη θαηόπηκ Ηιεθηνμκηθό Σαποδνμμείμ όπςξ
θαίκεηαη ζηεκ παναθάης εηθόκα.
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Αμέζςξ

ζα

ακμίλεη

έκα

κέμ

πανάζονμ

ημ

μπμίμ

ζαξ

πανέπεη

θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο
ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ.
ii.

Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε απεοζείαξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο
«Webmail»

Από όπμο θαη ακ βνίζθεζηε (γναθείμ, ζπίηη, internet cafe, ελςηενηθό)
πνεζημμπμηήζηε έκα θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet
Explorer

ή ημ Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε απεοζείαξ ζηεκ

θνοπημγναθεμέκε ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. πιεθηνμιμγώκηαξ
https://webmail.ucy.ac.cy. Αμέζςξ ζα ακμίλεη έκα κέμ πανάζονμ ημ μπμίμ
ζαξ πανέπεη θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail»
ημο Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ
θςδηθό ζαξ.
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iii.

Με θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε απεοζείαξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο
«Webmail» ημο Π.Κ. Κύπνμο εζωηενηθά ημο δηθηύμο ημο Π.Κ.

Όηακ βνίζθεζηε εκηόξ ημο πώνμο ενγαζίαξ ζημ Π.Κ. πνεζημμπμηήζηε έκα
θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet Explorer ή

ημ

Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε απεοζείαξ ζηε με θνοπημγναθεμέκε
ηζημζειίδα

ημο

«Webmail»

ημο

Π.Κ.

πιεθηνμιμγώκηαξ

http://webmail.ucy.ac.cy. Αμέζςξ μ θοιιμμεηνεηήξ ζα ζαξ πανέπεη με
θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο
ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ.
Σεμείωζε: Η δηαδηθαζία με θνοπημγναθεμέκεξ πνόζβαζεξ δεκ εκδείθκοηαη κα
πνεζημμπμηείηαη πανά μόκμ ζε πενηπηώζεηξ όπμο μη δύμ πνμακαθενόμεκμη
ηνόπμη μέζς θνοπημγναθεμέκεξ πνόζβαζεξ απμηύπμοκ.
iv.

Απεοζείαξ δνμμμιόγεζε ζηεκ δηεύζοκζε IP ημο ελοπενεηεηή
ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο

Όηακ βνίζθεζηε εκηόξ ημο πώνμο ενγαζίαξ ζημ Π.Κ. πνεζημμπμηήζηε έκα
θοιιμμεηνεηή δηαδηθηύμο (Browser), όπςξ ημ Internet Explorer ή

ημ

Mozilla Firefox γηα κα μεηαβείηε απεοζείαξ ζηε με θνοπημγναθεμέκε
ηζημζειίδα

ημο

«Webmail»

ημο

Π.Κ.

πιεθηνμιμγώκηαξ

http://194.42.13.180. Αμέζςξ μ θοιιμμεηνεηήξ ζα ζαξ πανέπεη με
θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ. όπμο
ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό ζαξ.
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v.

Μέζω ηδεαημύ ηδηωηηθμύ δηθηύμο (Virtual Private Network)

Όηακ ε ζύκδεζε με ημοξ ηνόπμοξ 2.i, 2.ii, 2.iii θαη 2.iv έπεη απμηύπεη, ηόηε
είκαη δοκαηή ε ζύκδεζε μέζς ηδεαημύ ηδηςηηθμύ δηθηύμο (VPN).
Καηεβάζηε ημ θαηάιιειμ VPN ιμγηζμηθό γηα ημκ οπμιμγηζηή ζαξ από ημ
https://ucyvpn.ucy.ac.cy/+CSCOE+/logon.html
θαη αθμιμοζήζηε ηηξ μδεγίεξ ημο ζοκδέζμμο:
http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Userguides/vpnconnectucy.pdf
γηα κα ζοκδεζείηε ζηεκ οπενεζία VPN θαη έπεηηα πνεζημμπμηήζηε ηε
δηαδηθαζία μπμημοδήπμηε από ημοξ ηνόπμοξ 2.i, 2.ii, 2.iii θαη 2.iv γηα κα
απμθηήζεηε θνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο
Π.Κ. όπμο ζαξ δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ θςδηθό
ζαξ.

3. Είζμδμξ ζημ «Webmail»
Αθμύ

έπεηε

μεηαβεί

ζηεκ

ηζημζειίδα

ημο

«Webmail»

ημο

Π.Κ.

πνεζημμπμηώκηαξ ημοξ ηνόπμοξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2, ζαξ
δεηείηαη κα θαηαπςνήζεηε ημ πνμζςπηθό όκμμα πνήζηε (username) θαη ημκ
θςδηθό πνόζβαζεξ (password). Πιεθηνμιμγήζηε ηα θαη ζηε ζοκέπεηα
παηήζηε ημ πιήθηνμ

.
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Πνμζμπή:ΠΟΤΕ μεκ δίκεηε ζε ηνίημοξ πνμθμνηθώξ ή μέζω μεκύμαημξ
ειεθηνμκηθμύ

ηαποδνμμείμο

ημκ

θωδηθό

πνόζβαζεξ

ζηεκ

οπενεζία

ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο. Οη οπάιιειμη ηεξ Υπενεζίαξ Πιενμθμνηθώκ
Σοζηεμάηωκ ημο Π.Κ. δεκ πνόθεηηαη ΠΟΤΕ κα ζαξ δεηήζμοκ ημκ θωδηθό
πνόζβαζεξ.

4. Σύκηαλε κέμο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο
Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail», μπμνείηε κα ζοκηάλεηε έκα κέμ
μήκομα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο επηιέγμκηαξ ημ θμομπί

. Θα

πνέπεη κα εμθακηζηεί έκα κέμ πανάζονμ όμμημ με ημ επόμεκμ:

i.

Επελήγεζε θύνηωκ πεδίωκ θαη επηιμγώκ

ομπιενώζηε απαναηηήηςξ ηα πεδία:
To:
Subject
7

Body
Αοηέξ είκαη μη ειάπηζηεξ απαηηήζεηξ γηα κα θηάζεη επηηοπώξ ημ μήκομά ζαξ
ζημκ πνμμνηζμό ημο.
Καηά πνμηίμεζε επηιέληε ημ βαζμό «πνμηεναηόηεηαξ» ημο μεκύμαημξ ζημ
πεδίμ

από έκα από ημοξ παναθάης βαζμμύξ:
Normal (πνμεπηιεγμέκμ)
Urgent
Non-urgent

Επίζεξ, εθόζμκ ημ επηζομείηε επηιέληε δεηήζηε «αίηεμα παναιαβήξ»,
επηιέγμκηαξ έκα από ηα παναθάης ζημ πεδίμ

:

None (πνμεπηιεγμέκμ)
When viewed
When Delivered
Both
Γηα κα επηζοκάρεηε έκα έγγναθμ ζημ μήκομά ζαξ θάκηε θιηθ πάκς ζημ θμομπί
. Θα εμθακηζηεί ημ επόμεκμ πανάζονμ

ζημ μπμίμ θάκμκηαξ θιηθ ζημ θμομπί

μπμνείηε κα επηιέλεηε ημ

επηζοκαπηόμεκμ ανπείμ από ημκ οπμιμγηζηή ζαξ. Έπεηηα επηιέληε ημ θμομπί
γηα κα πνμζζέζεηε ημ ανπείμ πμο έπεηε δηαιέλεη. Επηιέληε θαη
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πνμζζέζηε πενηζζόηενα από έκα ανπεία, ακ ημ επηζομείηε, θαη θάκηε θιηθ ζημ
θμομπί

γηα κα πνμζζέζεηε ηα επηζοκαπηόμεκα ανπεία ζαξ ζημ μήκομά

ζαξ.
Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί

γηα κα απμζηείιεηε ημ μήκομά ζαξ. Σμ

μήκομα πμο μόιηξ απμζηάιεθε απμζεθεύεηαη ζημ θάθειμ Sent.
ii.

Ακαδήηεζε ζημκ Πνμζωπηθό Καηάιμγμ (Personal Directory)

Όηακ ζοκηάζζεηε έκα κέμ μήκομα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο, ζημ πεδίμ To:
πανέπεηαη ε επηιμγή κα ακαδεηήζεηε επαθέξ ζημκ πνμζςπηθό ζαξ θαηάιμγμ,
δειαδή ηηξ επαθέξ πμο έπεηε θαηαπςνήζεη ζημ «Webmail», παηώκηαξ πάκς
ζημ ίδημ ημ

ή ζημ εηθμκίδημ Address

αθνηβώξ δίπια ημο. Σμ επόμεκμ

πανάζονμ ζα ακαδοζεί:

ημκ ανηζηενό πίκαθα ακαγνάθμκηαη μη επαθέξ πμο έπεηε θαηαπςνήζεη ζημκ
πνμζςπηθό ζαξ θαηάιμγμ. Επηιέληε ημκ επηζομεηό παναιήπηε (εκαιιαθηηθά
παηήζηε θαη θναηήζηε παηεμέκμ ημ πιήθηνμ Ctrl θάκμκηαξ θιηθ ζε
πενηζζόηενεξ από μηα επαθέξ γηα κα επηιέλεηε δομ ή πενηζζόηενεξ επαθέξ)
θαη πηέζηε έκα από ηα πιήθηνα

,

θαη

ζημ δεληό

πίκαθα. Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί

γηα κα πνμζηεζμύκ μη επηιεγμέκεξ
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επαθέξ ζημ ακηίζημηπμ πεδίμ ημο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο
ζοκηάζζεηε.
Σεμείωζε: ηεκ πανάγναθμ 5 ζα βνείηε πιενμθμνίεξ γηα ημ πώξ κα
πνμζζέζεηε επαθέξ ζημκ πνμζςπηθό ζαξ θαηάιμγμ.
iii.

Ακαδήηεζε ζημκ Εηαηνηθό Καηάιμγμ (Corporate Directory)

Ακηίζημηπα πανέπεηαη ε επηιμγή κα ακαδεηήζεηε επαθέξ εηαηνηθό θαηάιμγμ
ημο Π.Κ., παηώκηαξ ζημ θμομπί

. Σμ επόμεκμ πανάζονμ ζα

ακαδοζεί:

ζημ μπμίμ αιιάδμκηαξ ημ πεδίμ
ηεκ επηιμγή

θαη δηαιέγμκηαξ
μπμνείηε κα ακαδεηήζεηε επαθέξ

ζημκ εηαηνηθό θαηάιμγμ ημο Π.Κ.. Επηιέληε ηεκ πανάμεηνμ με ηεκ μπμία
ζέιεηε κα θάκεηε ηεκ ακαδήηεζε:
Full name
First name
Last name
Email
Phone #
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Επηιέληε ηηξ ζοκζήθεξ γηα ηε επηιεγμέκε πανάμεηνμ:
contains
is
sounds like
begins with
ends with
θαη θαηαπςνήζηε ηεκ μεηαβιεηή γηα ηεκ μπμία ζα γίκεη ε ακαδήηεζε. Επηιέληε
ημ θμομπί

γηα κα λεθηκήζεη ε ακαδήηεζε. Παναθάης ζα βνείηε έκα

πανάδεηγμα ακαδήηεζεξ ζημκ εηαηνηθό θαηάιμγμ:

Εδώ θάκεηε ηηθ ζε όπμηεξ θαηαπςνήζεηξ επηζομείηε κα πνμζηεζμύκ ακάιμγα
με ημ πεδίμ (To:, CC:, Bcc:). Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί

γηα κα πνμζηεζμύκ

μη επηιεγμέκεξ επαθέξ ζημ ακηίζημηπμ πεδίμ ημο μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ
ηαποδνμμείμο πμο ζοκηάζζεηε.

5. Επαθέξ (Address Book)
Γηα κα μεηαβείηε ζηηξ επαθέξ, αθμύ έπεηε πνώηα ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ
«Webmail», επηιέληε ημ θμομπί

. ημ πανάζονμ αοηό μπμνείηε κα
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πνμζζέζεηε κέεξ επαθέξ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί

. ημ πανάζονμ

πμο ζα εμθακηζηεί

πιεθηνμιμγήζηε ηα ζημηπεία ηεξ επαθήξ θαη επηιέληε ημ θμομπί

γηα

απμζήθεοζε.
Επίζεξ, μπμνείηε κα πνμζζέζεηε κέεξ μμάδεξ επαθώκ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί
, γηα ηεκ απμζημιή μεκομάηςκ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο ζε
πμιιμύξ παναιήπηεξ ηαοηόπνμκα.

6. Πώξ κα αιιάλεηε ημκ θωδηθό πνόζβαζεξ (password)
Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail» επηιέληε ημ θμομπί
έπεηηα ημ θμομπί

θαη

. ημ πανάζονμ πμο ζα εμθακηζηεί
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θαηαπςνήζηε ημκ παιηό ζαξ θςδηθό πνόζβαζεξ (password) ζημ πεδίμ
.

Έπεηηα

πιεθηνμιμγήζηε

πνόζβαζεξ ζημ πεδίμ

ημ

κέμ

ζαξ

θςδηθό

θαη επηβεβαηώζηε ημ κέμ ζαξ

θςδηθό πνόζβαζεξ πιεθηνμιμγώκηαξ ημκ ζημ πεδίμ
Σέιμξ, επηιέληε ημ θμομπί

.

γηα κα ζώζεηε ημ κέμ θςδηθό

πνόζβαζεξ.
Πνμζμπή:

Ο

κέμξ

θςδηθόξ

πνόζβαζεξ

ζα

πνέπεη

κα

πιενμί

ηηξ

ακαθενόμεκεξ πνμϋπμζέζεηξ.
Σεμείωζε: Όηακ αιιάδεηε ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ

ζημ ειεθηνμκηθό

ηαποδνμμείμ, ηόηε αιιάδεη θαη μ θςδηθόξ πνόζβαζεξ (γίκεηαη μ ίδημξ) ζηηξ
παναθάης οπενεζίεξ:
Banner
Blackboard
Ενγαζηήνηα
Αζύνμαημ δίθηομ Π.Κ.

7. Απώιεηα θωδηθμύ πνόζβαζεξ
ηεκ πενίπηςζε πμο έπεηε λεπάζεη εκηειώξ ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ ζημ
«Webmail», άνα δεκ μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε ηεκ δηαδηθαζία ηεξ
παναγνάθμο 6 γηα κα ημκ αιιάλεηε, ηόηε θάκεηε θιηθ πάκς ζηεκ επηιμγή
ε μπμία βνίζθεηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο
Π.Κ.. ηεκ ζειίδα πμο ζα εμθακηζηεί
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πιεθηνμιμγήζηε ημ πνμζςπηθό ζαξ όκμμα πνήζηε θαη θαηόπηκ επηιέληε ημ
θμομπί

. Θα ζαξ δεηεζεί κα απακηήζεηε ηηξ θνοθέξ ζαξ ενςηήζεηξ

θαη κα θάκεηε θιηθ ζημ θμομπί

. Αμέζςξ μεηά ζα ζαξ παναπςνεζεί

έκαξ θαηκμύνημξ θςδηθόξ πνόζβαζεξ, ημκ μπμίμ θαη ζα πνέπεη κα ζεμεηώζεηε.
Σέιμξ, μεηαβείηε ζηεκ ηζημζειίδα ημο «Webmail» ημο Π.Κ., πιεθηνμιμγήζηε
ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ κέμ θςδηθό πνόζβαζεξ θαη πνεζημμπμηήζηε ηηξ
μδεγίεξ ηεξ παναγνάθμο 6 γηα κα αιιάλεηε ημκ πνμζςνηκό θςδηθό πνόζβαζεξ
ζημκ επηζομεηό.
Ακ παναιάβεηε ημ παναθάης μήκομα

ηόηε

επηθμηκςκήζηε

με

ημ

Helpdesk

(ηει.

22894444,

ειεθηνμκηθό

ηαποδνμμείμ: helpdesk@ucy.ac.cy) γηα κα ζαξ θαζμδεγήζμοκ πώξ κα
αιιάλεηε ημκ θςδηθό πνόζβαζεξ.

8. Πνμώζεζε μεκομάηωκ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο
Σμ «Webmail» πανέπεη ηε δοκαηόηεηα πνμώζεζεξ όιςκ ηςκ μεκομάηςκ
ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο παναιαμβάκεηε ζε μηα ή πενηζζόηενεξ
λεπςνηζηέξ δηεοζύκζεηξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο.
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Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail» επηιέληε ημ θμομπί
έπεηηα ημ θμομπί

θαη

θαη

. ημ πανάζονμ πμο ζα εμθακηζηεί:

ζογθεθνημέκα

ζημ

εδάθημ

«Mail

Forwarding»,

μπμνείηε

κα

εκενγμπμηήζεηε ηεκ αοηόμαηε πνμώζεζε ηςκ μεκομάηςκ ζαξ ζε μηα άιιε
δηεύζοκζε

ειεθηνμκηθμύ

ηαποδνμμείμο

θάκμκηαξ

ηηθ

ζημ

πεδίμ

. Έπεηηα επηιέληε ακ ζέιεηε κα αθήκεηε έκα ακηίγναθμ
θάζε

μεκύμαημξ

ζημκ

ιμγανηαζμό

ημο

Π.Κ.

αθήκμκηαξ

ημ

πεδίμ

θεκό ή όπη ακαιόγςξ.
Πνμζμπή: Ακ επηιέλεηε

κα αθήκεηε έκα ακηίγναθμ θάζε μεκύμαημξ ζημκ

ιμγανηαζμό ημο Π.Κ. ζα πνέπεη θάζε ηόζμ κα δηαγνάθεηε μεκύμαηα από ημ
ιμγανηαζμό ζαξ γηαηί αιιηώξ νηζθάνεηε μ ιμγανηαζμόξ ζαξ κα λεπενάζεη ηε
μέγηζηε πςνεηηθόηεηα ημο, ημ μπμίμ ζεμαίκεη πςξ ζα ζηαμαηήζεηε κα
ιαμβάκεηαη κέα μεκύμαηα ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο.
Σέιμξ επηιέληε ημ θμομπί

γηα κα απμζεθεοημύκ μη αιιαγέξ.

9. Μήκομα Δηαθμπώκ-Απμοζίαξ
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Γηα ηεκ πενίπηςζε πμο απμοζηάδεηε από ημ γναθείμ ζαξ ή βνίζθεζηε ζε
άδεηα, ε οπενεζία «Webmail» έπεη ηε δοκαηόηεηα αοηόμαηεξ απμζημιήξ
μεκύμαημξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο γηα κα εκεμενώζεη ημοξ απμζημιείξ
ηςκ μεκομάηςκ ζαξ όηη βνίζθεζηε εθηόξ γναθείμο.
Έπμκηαξ ζοκδεζεί επηηοπώξ ζημ «Webmail» επηιέληε ημ θμομπί
έπεηηα ημ θμομπί

θάκεηε ηηθ ηεκ επηιμγή

θαη

. ημ πανάζονμ πμο ζα εμθακηζηεί:

. Έπεηηα, νοζμίζηε ηηξ

παναμέηνμοξ θαζώξ θαη ημ μήκομα πμο ζέιεηε κα παναιαμβάκεη αοηόμαηα μ
απμζημιέαξ ςξ απάκηεζε ζηα μεκύμαηά ημο. Επηιέληε ημ θμομπί
γηα κα απμζεθεοημύκ μη αιιαγέξ.
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