Poczta elektroniczna w SYSTEMIE OSP
dla oddziałów gminnych i powiatowych Związku OSP RP
Panel „POCZTA” w SYSTEMIE OSP pozwala na korzystanie z poczty elektronicznej
w domenie osp.org.pl. KaŜdy oddział gminny i powiatowy Związku OSP RP otrzymał
w grudniu 2005 nazwę swojej skrzynki poczty elektronicznej.
Dzięki niej moŜna wysyłać i odbierać listy elektroniczne (e-mail).
Wszystkie dane do tego zgodne z załącznikiem posiadają prezesi oddziałów
gminnych. Jest jedno konto na jeden oddział.
Adres e-mail tworzony jest w następujący sposób:
- indywidualna nazwa uŜytkownika z SYSYTEMU OSP @ (tzw. małpa) oraz
adres serwera pocztowego dla powiatów jest to - powiat.osp.org.pl ,
dla gmin - gmina.osp.org.pl
A zatem np. dla powiatu pleszewskiego adres e-mail to:
pleszewski@powiat.osp.org.pl
a dla jednej z gmin w tym powiecie np. Dobrzycy wygląda tak:
dobrzyca@gmina.osp.org.pl
śeby nie było konieczności kaŜdorazowego logowania się do Systemu OSP
w celu odebrania poczty elektronicznej moŜna ją sobie skonfigurować do swojego
prywatnego programu pocztowego z którego korzystamy np. Microsoft Outlook,
Outlook Express, Poczta Systemu Windows i innych.
Aby to zrobić niezbędne są następujące dane:
Nazwa uŜytkownika – wpisujemy z Systemu OSP,
Hasło – równieŜ z Systemu OSP.
Łączenie z serwerem poczty e-mail POP3.
Serwer poczty przychodzącej pop3.osp.org.pl
Serwer poczty wychodzącej smtp.osp.org.pl
Serwer wychodzący SMTP wymaga uwierzytelnienia.
Numery portów serwera:
Serwer przychodzący
POP3 - 110
Serwer wychodzący
SMTP - 587 (lub 25)
Prosimy o korzystanie z tych adresów mailowych w celach słuŜbowych.
W SYSTEMIE OSP dodaliśmy nową zakładkę pt. DOKUMENTY POZNAŃ.
Jest ona dostępna tylko w Wielkopolsce dla oddziałów gminnych
i powiatowych.
W zakładce tej będą umieszczane dokumenty, które chcielibyśmy,
aby docierały do działaczy szczebla gminnego i powiatowego, ale nie zawsze
wysyłamy w korespondencji tradycyjnej np. ze względu na obszerność
materiału. Będą tam równieŜ umieszczane sukcesywnie wybrane uchwały z
posiedzeń Prezydium i ZOW ZOSP RP.

Opr. T. Poręba, 09.12.2009 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt., 61/848-13-91, w. 45, kom. 663 732 009.

