Saját e-mail cím beállítása Gmail fiókban a levelek
fogadásához és küldéséhez
A levelek fogadását, és küldését két külön almenü alatt, két külön művelettel tudod
beállítani a Gmailben.
Legelső lépésben a Gmail fiókodban az e-mailek fölötti sáv jobboldalán kattints a
fogaskerék ikonra. és a lenyíló menüből válaszd a „Beállítások” lehetőséget.
A beállítások oldalon a felső menüsorban keresd meg a „Fiókok és importálás”.

1., Levelek fogadása saját e-mail fiókoddal G-mailben

A „Fiókok és importálás” menüpont alatt keresd meg az „E-mailek ellenőrzése más
fiókokban:” részt, és kattints a vele egy sorban található „E-mail-fiók hozzáadása”
almenüre/linkre.
„E-mail cím:” mezőbe írd be az e-mail címedet, amit a Gmail-ben szeretnél használni,
majd kattints a Tovább gombra.
Válaszd a „E-mailek importálása a másik fiókomból (POP3)” opciót - kattints a
Tovább gombra
A „Felhasználónév:” mezőbe írd be a teljes e-mail címedet. (A felhasználónév a teljes
e-mail cím!)
A „Jelszó:” mezőbe az e-mailfiókodhoz a cPanelen beállított jelszó kerül.
A „POP-szerver:” mezőbe írd be a tárhely értesítőnkben a „Bejövő levelek
kiszolgálója” sorban leírt címet. (Ez az általunk megadott kiszolgáló cím, pl. az alábbiak
valamelyike: s4.tarhelyadmin.com, s5.tarhelyadmin.com, s7.tarhelyadmin.com)
A „Port:” legyen 995
Ha nem akarod, hogy a tőlünk igényelt tárhelyeden sok levél gyűljön össze, és emiatt
kifogyjál a tárhelyed szabad kvótájából (bár ehhez azért rengeteg levél kell), akkor ne
jelöld be a „A letöltött levelek egy példánya maradjon a szerveren” négyzetet!
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Viszont jelöld be a „Mindig biztonságos kapcsolatot (SSL) kívánok használni
leveleim letöltéséhez.” opciót!

Hasznos lehet a „A bejövő üzenetek felcímkézése a következővel:” lehetőség
kiválasztása, mert így a Gmail fiókodban a címkére kattintva gyorsan rá tudsz szűrni a
most beállított e-mail címedre érkező levelekre.
A Tovább gombra kattintva a leveleid fogadása beállításait véglegesíted. Az alábbi
üzenetet kapod:
„E-mail fiókját hozzáadtuk.
Most már letöltheti a leveleket ebből a fiókból.
Szeretne e-maileket is küldeni emailfiokod@domainneved.hu nevében?”

2A., E-mailek küldése saját e-mail fiók használatával Gmailből

Ha szeretnél e-maileket is küldeni saját e-mail fiók használatával, akkor a fent említett
üzenet alatt kattints a Tovább gombra.

A „További saját e-mail-cím hozzáadása” ablakban a „Név:” mezőbe add meg az emailfiókodhoz tartozó nevet. Ez a név fog megjelenni a címzetteidnél a feladó
neveként, ide azt írd, ami alapján a címzetted első pillantásra a legkönnyebben be tud
azonosítani téged, vagy a vállakozásodat! Például: Gipsz Jakab, vagy: „Vállalkozásod
neve Ügyfélszolgálat”
A „Kezelés aliasként” mezőt hagyd bepipálva, vagy ha nem látsz benne pipát, akkor
jelöld be!
Kattints a Következő lépés gombra!
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Az „SMTP-szerver” mezőbe írd be a tárhely értesítőnkben a „Bejövő levelek
kiszolgálója” sorban leírt címet. (Ez az általunk megadott kiszolgáló cím, pl. az alábbiak
valamelyike: s4.tarhelyadmin.com, s5.tarhelyadmin.com, s7.tarhelyadmin.com)
„Port:” legyen 465
A „Felhasználónév:” mezőbe írd be a teljes e-mail címedet. (A felhasználónév a teljes
e-mail cím!)
A „Jelszó:” mezőbe az e-mailfiókodhoz értelemszerűen itt is a cPanelen beállított
jelszó kerül.
Ha a „SSL-t használó biztonságos kapcsolat (ajánlott)” nincs bejelölve, akkor jelöld
meg!
Kattints a Fiók hozzáadása gombra!
A következő ablakon értesítést kapsz: „Elküldtük a megerősítési kódot tartalmazó emailt a következő címre:”.

Nyisd meg az e-mail fiókodat, és nyisd meg a „Gmail – visszaigazolás” tárgysorú emailt. Másold ki az és a Gmail párbeszéd-ablakába a „A megerősítési kód beírása
és érvényesítése” mezőbe illesztd be az e-mailben kapott hitelesítő kódot.
Kattints az Ellenőrzés gombra.

Ezzel hozzá is adtad az e-mail címedet a Gmail fiókodhoz, most már
fogadni és küldeni is tudsz az e-mail címeddel a Gmail fiókodból.
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