Elektronikus levelezés
zánk érkező levelekre automatikus visszajelzést
küldjön. Ezt a fogaskerék/Beállítások: Automatikus
válasz menüpontnál tehetjük meg!

• Mit jelent az e-mail?
• Mire van szükségünk elektronikus levél
küldéséhez?
• Hogyan épül fel az e-mail-cím?
• Nyisd meg a gmailes postafiókod!
• Tegyél rendet a leveleid között! Amit nem
akarsz megőrizni, azt töröld! Az Elküldött
üzenetek mappából töröld azokat a leveleket, amelyek nagy méretű csatolmányokat tartalmaznak.
• Küldj e-mailt a tanárodnak, és titkos másolatban küldd el az osztálytársadnak is! Csatolj
hozzá egy rajzot a saját munkáid közül!

Készíts automatikus aláírást!

Levelezőlista
A levelezőlista egy levélküldő csoport, amelynek levelet küldve a csoport minden tagja megkapja. Ugyanazt az e-mailt a csoport minden
tagja egy közös e-mail-címen keresztül megkaphatja.
A levelezőlistát csak az arra feliratkozottak
vagy meghívottak olvashatják. A levelezőlistáknak van felelősük, de a munkát programok
végzik. Kétféle címük van: az egyik a lista címe,
erről a címről kapja meg a lista valamennyi tagja a leveleket, a másik cím a listát kezelő program címe, erre küldhetjük el például a jelentkezésünket vagy a leiratkozást a listáról.

Csatoláskor figyelnünk kell arra, hogy ne legyen
túl nagy a fájl mérete. A szolgáltatók korlátozzák a küldhető-fogadható levelek méretét.
Nézz utána, a Google hogyan korlátozza
a levélhez csatolt mellékletek méretét?
A Gmail webes felületét használjuk levelezésre.

Automatikus aláírás
Automatikus aláírást is készíthetünk a levélhez.
Ez azt jelenti, hogy új levél írásakor vagy válaszadáskor automatikusan bekerül az általunk
készített aláírás, például nevünk, címünk, telefonszámunk, Skype-elérhetőségünk, blogunk
címe.
Ezt a fogaskerék ikonra kattintva, a Beállítások
menüpont alatt tehetjük meg.

Nézd meg a
http://www.levelezolista.lap.hu oldalt!
Keress több olyan témát, amire szívesen feliratkoznál!

Levelezőlista létrehozása
A Google is biztosítja számunka, hogy létrehozhassunk levelezőlistát.
Ehhez a https://groups.google.com oldalt kell
meglátogatni. Ha az oldal angol nyelven jelenik
meg, állítsuk át a My settings / Change display
language (saját beállításaim/nyelv) menünél magyar nyelvre.
A levelezőlisták típusai
Egy lista lehet zárt vagy nyitott, attól függően,
hogy egy érdeklődő engedély nélkül, vagy csak
engedéllyel csatlakozhat-e a tagsághoz.
Nyílt listára bárki feliratkozhat, nincs szükség
a létrehozó által történő elfogadásra.

Automatikus válasz
A levelezőrendszerek segítségével nyomon követhetjük leveleinket. Visszajelzést kérhetünk, hogy
megérkezett-e a címzett postafiókjába, illetve
hogy elolvasta-e. Azt is beállíthatjuk, hogy a hoz-
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A csoport leírása szövegdobozba írjátok be röviden, hogy mi a lista célja, kiknek szól. A levelezőlista beállításában válasszuk ki, hogy kik
láthatják az üzeneteket (a csoport tulajdonosa,
a csoport kezelői, a csoport tagjai vagy bárki).
A következőben a Kik írhatnak? kérdésre kell
válaszolnunk (a csoport tulajdonosa, a csoport
kezelői, a csoport tagjai vagy bárki). Mind a két
esetben válasszuk a csoport tagjait. Végül pedig
arra kell válaszolnunk, hogy kik csatlakozhatnak a listához: beállíthatjuk, hogy bárki vagy azt
is, hogy meghívásos alapon működjön.
A Létrehozás gomb választása után az osztálytársak e-mail-címét kell begépelni, melyeket
vesszővel választunk el egymástól.

Válasszatok ki az osztályból valakit, aki
létrehozza az osztály levelezőlistáját!

Infokommunikáció

A nyílt, de jóváhagyásos lista azt jelenti, hogy
a levelezőlista létrehozója utólagosan jóváhagyja a feliratkozókat.
Zárt lista esetén csak a lista létrehozója vihet
fel tagokat a listára, így ezekre feliratkozni nem
lehet.

Hasznos tanácsok
• A levelezőlistára írt levélnél is tartsd be az
Hasznos tanácsok szabályait!
Először válasszátok a Csoport létrehozását, majd
adjatok nevet a csoportnak. Adjátok meg a levelezőlista e-mail-címét! Olyan címet válasszatok,
ami könnyen megjegyezhető, és egyértelműen
azonosítja a csoportot.

A levelezőlisták használói számára is léteznek
illemszabályok. Ennek egyfajta gyűjteményét
megtalálod például a
http://weblabor.hu/levlistak/illemszabaly címen.
1975-ben Steve Walker megalakította az
első levelezőlistát, a levelezőlista-élet fejlődése azóta töretlen. Az interneten több
ingyenes levelezőlista-szolgáltatás érhető
el, ami reklámszöveget illeszt minden továbbküldött üzenet aljára.
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