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Wstęp

Wstęp
Program  Domino  Web  Access  (wcześniej  iNotes  Web  Access)  jest  klientem  sieci  Web 

umożliwiającym dostęp do poczty, kontaktów, kalendarza, harmonogramu i usług współpracy na 
serwerze Domino.  Korzysta on z najnowszych technologii  używanych w przeglądarkach, dzięki 
czemu  jest  produktem wysoce  funkcjonalnym i  elastycznym.  Łączy w sobie  niemal  wszystkie 
możliwości programu Lotus Notes z wygodą charakterystyczną dla sieci Web.

Przy użyciu  programu  Domino  Web  Access  i  przeglądarki  sieci  Web  można  z  dowolnego 
miejsca  wykonywać  różne  zadania.  Można  wysyłać  i  odbierać  pocztę,  przeglądać  kalendarz, 
tworzyć zaproszenia na spotkania i pozycje listy czynności do wykonania, uzyskiwać dostęp do 
listy kontaktów lub pracować w trybie offline. 

Prawa Autorskie i Znaki Towarowe
Zrzeczenie odpowiedzialności

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ZOSTAŁY DOSTARCZONE 
WYŁĄCZNIE  W  CELACH  INFORMACYJNYCH.  MIMO  ŻE  DOŁOŻONO  WSZELKICH 
STARAŃ, ABY INFORMACJE ZAWARTE W TEJ DOKUMENTACJI BYŁY KOMPLETNE I 
DOKŁADNE,  ZOSTAŁA  ONA  DOSTARCZONA  W  STANIE  "TAK  JAK  JEST"  BEZ 
ŻADNYCH  GWARANCJI  —  ANI  JAWNYCH,  ANI  DOMNIEMANYCH.  DODATKOWO 
INFORMACJE  TE  ZOSTAŁY  OPARTE  NA  BIEŻĄCYCH  PLANACH  I  STRATEGIACH 
FIRMY  IBM,  KTÓRE  MOGĄ  ULEC  ZMIANIE  BEZ  UPRZEDZENIA.  FIRMA  IBM  NIE 
PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  ŻADNE  SZKODY  POWSTAŁE  W  WYNIKU 
UŻYWANIA TYCH INFORMACJI I INNYCH DOKUMENTÓW LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI 
W INNY SPOSÓB. ŻADEN FRAGMENT NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE BYŁ PISANY Z 
ZAMIAREM  (ANI  NIE  BĘDZIE  POWODOWAŁ)  UDZIELANIA  JAKICHKOLWIEK 
GWARANCJI  LUB  SKŁADANIA  OŚWIADCZEŃ  PRZEZ  FIRMĘ  IBM  (LUB  JEJ 
DOSTAWCÓW  CZY  LICENCJODAWCÓW)  ANI  MODYFIKOWANIA  WARUNKÓW  I 
POSTANOWIEŃ  WŁAŚCIWEJ  UMOWY  LICENCYJNEJ  OKREŚLAJĄCEJ  WARUNKI 
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA FIRMY IBM.

Materiały licencjonowane — własność firmy IBM

Materiały licencjonowane - własność IBM. L-GHUS-7M2JFS © Copyright IBM Corporation 
i licencjodawcy 1985, 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.  IBM, logo IBM, Lotus i Notes są 
znakami  towarowymi  IBM  Corporation w  Stanach  Zjednoczonych  i/lub  w  innych  krajach. 
Pozostałe nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług 
innych podmiotów.

Lista znaków towarowych
IBM, logo IBM, Domino, iNotes, Lotus, Lotus Notes, Notes i Sametime są znakami towarowymi 

lub  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  International  Business  Machines  Corporation w 
USA i/lub w innych krajach. 
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Wstęp

Microsoft,  Windows i  Windows NT są zastrzeżonymi  znakami  towarowymi firmy Microsoft 
Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Pozostałe  nazwy firm,  produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług 
innych firm.

Wymagania i Zalecenia
Wymienione tu wymagania i zalecenia dotyczą wersji 8.5 i mogą nie obejmować najnowszych 

aktualizacji. Pełną listę najnowszych wymagań systemowych można znaleźć w nocie technicznej 
„Lotus iNotes 8.5 - Detailed system requirements” (Szczegółowe wymagania systemowe programu 
Lotus iNotes 8.5) pod adresem http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27013132.

W trybie bardzo uproszczonym dla urządzeń Apple iPhone lub iPod touch jest obsługiwane 
oprogramowanie wbudowane w wersji 1.1.4. Tryb bardzo uproszczony (klient dostępny) jest 
obsługiwany w systemie Microsoft Windows przy użyciu przeglądarki Mozilla Firefox 2.0 lub 
nowszej.

Rozdzielczość ekranu 800x600 piksli jest obsługiwana, jednak zalecana rozdzielczość to 
1024x768 piksli. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, należy dostosować używaną 
przeglądarkę. 

Do drukowania pozycji kalendarza potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader w wersji 4.0 
lub nowszej.

Przy korzystaniu z programu Lotus iNotes po raz pierwszy jest wyświetlany komunikat z prośbą 
o pobranie elementu sterującego programu iNotes ze stron firmy IBM Corporation. Ten element 
sterujący jest niezbędny do poprawnego działania programu Lotus iNotes. Należy kliknąć opcję 
Instaluj. 

Modyfikacje I Aktualizacje

Wersja Data Opis zmian
1.0 30.12.2010 Pierwsze opracowanie instrukcji
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Wprowadzenie

Wprowadzenie

O programie Domino Web Access
Program IBM® Lotus® DominoTM Web Access (wcześniej iNotes Web Access) jest klientem 

WWW umożliwiającym dostęp do poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarza, harmonogramu i 
usług wspomagających pracę grupową opartych na serwerze Domino. Korzysta on z najnowszych 
technologii używanych w przeglądarkach, dzięki czemu jest produktem wysoce funkcjonalnym i 
elastycznym. Łączy w sobie niemal wszystkie możliwości programu Lotus Notes z wygodą 
charakterystyczną dla sieci Web.

Przy użyciu programu Domino Web Access i przeglądarki WWW można z dowolnego miejsca 
wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, przeglądać kalendarz, zapraszać inne osoby na 
konferencję, tworzyć pozycje na liście czynności do wykonania, uzyskiwać dostęp do listy 
kontaktów oraz pracować w trybie bez połączenia.

Wymagania i zalecenia
Program Domino Web Access współpracuje z następującymi przeglądarkami: Microsoft® 

Internet Explorer 6.0 lub nowsza albo Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza. Przeglądarka Mozilla 
Firefox jest obsługiwana razem z szablonami poczty elektronicznej DWA7 i MAIL8. Nie są 
obsługiwane szablony iNotes6. Kompletny zestaw aktualnych wymagań systemowych można 
znaleźć w uwagach do wydania pod adresem www.lotus.com/doc. 

Optymalna rozdzielczość ekranu dla programu Domino Web Access to 1024 x 768 pikseli. 
Rozdzielczość 800 x 600 jest również obsługiwana. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar 
czcionki, należy dostosować używaną przeglądarkę. Do drukowania pozycji kalendarza potrzebny 
jest program Adobe Acrobat Reader w wersji 4.0 lub nowszej.

Po pierwszym uruchomieniu programu Domino Web Access wyświetlany jest monit o pobranie 
formantu programu Domino Web Access z witryny firmy IBM Corporation. Formant ten jest 
niezbędny do poprawnego działania programu Domino Web Access. Kliknij opcję Instaluj. 

Czynności, które można wykonać za pomocą programu Domino Web Access

• Dostosowywanie strony powitania 
• Praca w trybie bez połączenia 
• Tworzenie i wysyłanie wiadomości 
• Oznaczanie wiadomości do śledzenia 
• Planowanie konferencji i wysyłanie zaproszeń 
• Zarządzanie kalendarzem 
• Tworzenie kalendarza grupy 
• Tworzenie listy kontaktów 
• Tworzenie czynności na liście czynności do wykonania 
• Tworzenie stron notatnika
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Obsługa programu

Obsługa programu

Logowanie użytkownika
W celu otwarcia własnej skrzynki pocztowej użytkownika należy uruchomić jedną z 

przeglądarek, które zostały opisane w punkcie „Wymagania i zalecenia”. W przypadku braku takiej 
przeglądarki należy jedną z wymienionych zainstalować lub zwrócić się z tym do właściwego 
administratora zarządzającego komputerem. W przypadku używania przeglądarki innej niż te 
wymienione w punkcie „Wymagania i zalecenia” obsługa poczty użytkownika może nie 
funkcjonować prawidłowo i w przypadku wystąpienia błędów lub utraty danych producent 
oprogramowania nie udziela wsparcia technicznego dla takich przypadków.

Po uruchomieniu przeglądarki w jej pasku adresu należy wpisać następujący adres:

https://atena.um.poznan.pl

i zatwierdzić podany adres klawiszem ENTER.

W przypadku, gdy użytkownik posiada prawidłowo skonfigurowany dostęp do sieci internetowej, 
powinna ukazać się następująca strona:

W pole „Użytkownik:” należy wpisać swój login otrzymany od administratora systemu oraz 
hasło. Podany login i hasło można zatwierdzić bezpośrednio klawiszem ENTER lub klikając na 

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 2
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Obsługa programu

przycisk „zaloguj” znajdujący się na stronie logowania. Po poprawnym zalogowaniu ukaże się 
interfejs użytkownika, który umożliwia dostęp do następujących komponentów konta:

• poczta elektroniczna

• kalendarz

• kontakty

• zadania

• notatki

Zmiana hasła
Podczas pierwszego logowania nowego użytkownika system wymusza zmianę przekazanego 

pierwszego hasła. Natychmiast po pierwszym pomyślnym zalogowaniu (na hasło przekazane przez 
administratora) pojawi się następujący ekran:

Na powyższym formularzu należy podać „Dotychczasowe hasło” oraz nowe hasło, które musi 
być podane zarówno w polu „Nowe hasło” jak i w polu „Potwierdź nowe hasło”.

Uwaga: wymogiem koniecznym dla hasła internetowego jest jego długość – nowe hasło musi 
zawierać przynajmniej 8 znaków (dowolny ciąg znaków, który może zawierać litery małe i duże, 
cyfry oraz znaki specjalne).

W celu zmiany hasła w dowolnym momencie korzystania z poczty, należy otworzyć Preferencje 
a następnie przejść do sekcji Zabezpieczenia:
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Obsługa programu

W sekcji tej znajduje się opis: Zmiana hasła do sieci Internet a pod nim przycisk „Zmień...”. 
Użycie tego przycisku spowoduje pojawienie się poniższego okna dialogowego:

w którym należy podać dotychczasowe hasło (należy je podać w polu „Wpisz stare hasło 
internetowe”) oraz dwukrotnie podać nowe hasło (wpisując jest zarówno w polu „Wpisz nowe 
hasło internetowe” jak i w polu „Wpisz ponownie nowe hasło internetowe”). Następnie należy 
okno dialogowe zatwierdzić przyciskiem OK, jeśli nowe hasło ma być ustawione, lub skorzystać z 
przycisku Anuluj aby wycofać się z operacji zmiany hasła.

Uwaga: sekcja Zabezpieczenia dostępna jest tylko dla właściciela pliku poczty. Nazwa 
właściciela pliku poczty znajduje się w sekcji Ogólne:
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Obsługa programu

Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika programu Domino Web Access uruchamianego w przeglądarce WWW 

przedstawia się następująco:

1. Górny pasek przycisków
Górny pasek przycisków umożliwia wykonanie następujących operacji:

Przełączenie pomiędzy trybem pełnym a uproszczonym

Po rozwinięciu przycisku „Pełny” ukażą się następujące opcje:

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 5



Obsługa programu

1. Tryb pełny

W trybie tym dostępne są wszystkie funkcje i elementy interfejsu użytkownika IBM Lotus iNotes 
– można go określić jako tryb „bez ograniczeń”.

2. Tryb uproszczony

Tryb uproszczony programu IBM(R) Lotus(R) iNotesTM zapewnia szybki dostęp do poczty 
elektronicznej, kalendarza i kontaktów za pośrednictwem usprawnionego interfejsu użytkownika. 
Ten tryb to idealne rozwiązanie dla osób pragnących odczytywać wiadomości i odpowiadać na nie 
w szybki i sprawny sposób. Tryb uproszczony został zoptymalizowany pod kątem osiągania 
możliwie najwyższej wydajności w środowiskach o niskiej przepustowości. Czynności 
wykonywane w dowolnym trybie są uwzględniane we wszystkich trybach. Dlatego nigdy nie 
występuje sytuacja, w której tryby nie są ze sobą zsynchronizowane. 

W trybie uproszczonym są obsługiwane najczęściej używane funkcje poczty elektronicznej, 
kalendarza i kontaktów. Notatnik, strona główna i czynności do wykonania nie są obsługiwane. 
Preferencje dotyczące trybu uproszczonego można ustawić w trybie uproszczonym, jak również w 
trybie pełnym. 

Funkcje dostępne tylko w trybie uproszczonym

Niektóre funkcje trybu uproszczonego różnią się od funkcji w innych trybach. Na przykład 
funkcja sprawdzania pisowni wyróżnia błędnie napisane lub nierozpoznane słowa w wierszu przy 
użyciu podświetlenia i falistego podkreślenia tekstu. Niektóre okna dialogowe i formularze 
wyglądają inaczej. Szczególnie przydatne jest wyświetlanie gwiazdki (*) na karcie nowych 
wiadomości podczas ich tworzenia. Znak gwiazdki wskazuje, że zmiany nie zostały zapisane. 

Preferencja Obsługiwane opcje
Ogólne Właściciel pliku poczty elektronicznej

Opcje wyświetl.
• Podczas uruchamiania wyświetl tę kartę

• Szukaj

• Kategorie osobiste

• Domyślny słownik do sprawdzania pisowni
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Obsługa programu

Poczta — ogólne Wysyłanie

• Zapisuj wysyłaną pocztę 
• Domyślny edytor 

Tworzenie odpowiedzi internetowych
Zarządzanie widokiem i folderem

• Podczas usuwania dokumentu kalendarza z widoku lub folderu 
• Usuń dokumenty z folderu Kosz po upływie n godzin 

Poczta elektroniczna 
— wyświetlanie

Opcje sortowania
Wskaźnik nieprzeczytanej poczty

Poczta elektroniczna 
— podpis

Obsługiwane

Poczta elektroniczna 
— śledzenie

Ustawienia domyślne funkcji śledzenia
Opcjonalne ustawienia funkcji śledzenia

• Ustaw domyślną datę śledzenia 
• Ustaw domyślną godzinę śledzenia 

Uwaga W trybie uproszczonym można ustawić alarm Śledzenie, 
jednak powiadomienia będą wyświetlane tylko w trybie pełnym.

Poczta elektroniczna 
—wskaźnik 
przyciągający uwagę

Obsługiwane

Kalendarz — ogólne Ustawienia strefy czasowej

• Można użyć ustawień systemu operacyjnego lub dostosować 
bieżące ustawienia 

• Wybór strefy czasowej 

Importowanie świąt
Widok kalendarza Widok kalendarza

• Pierwszy dzień widoku miesięcznego i rocznego (obsługiwane 
w widoku Miesiąc w trybie uproszczonym) 

Wyświetlanie pozycji kalendarza w widokach poczty
Kalendarz — 
przetwarzanie 
automatyczne

Obsługiwane

Kalendarz — godziny 
pracy

Obsługiwane

Międzynarodowe Obsługiwane
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Delegowanie Preferencje delegowania nie są obsługiwane. Jeśli użytkownik 
podejmie próbę uzyskania dostępu do pliku, do którego delegowano 
mu dostęp, zostanie wyświetlona zachęta do przełączenia się do trybu 
pełnego.

Zabezpieczenia Obsługiwane

Funkcje nieobsługiwane w trybie uproszczonym

W przypadku próby użycia funkcji, która nie jest obsługiwana w trybie uproszczonym, zostanie 
wyświetlony komunikat zalecający przełączenie się do trybu pełnego.

Obszar Nieobsługiwana funkcja
Poczta Widok Wątki poczty

Delegowanie plików poczty elektronicznej
Automatyczne sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości
Tworzenie reguł poczty
Możliwość pokazywania wiadomości nieprzeczytanych
Działanie Kopiuj do 
Tworzenie papeterii i używanie jej
Wysyłanie podpisanych lub zaszyfrowanych wiadomości
Dodawanie nadawcy wiadomości do kontaktów

Kalendarz i harmonogram Kalendarze grup nie są obsługiwane. 
Wiele działań kalendarza jest dostępnych, w tym możliwość 
akceptowania lub odrzucania zaproszenia z komentarzami lub 
bez nich.

Kontakty Wybieranie wielu kontaktów nie jest obsługiwane.
Czynności do wykonania Nieobsługiwane, oprócz możliwości wyświetlania pozycji 

czynności do wykonania w kalendarzu Dzień w kilku słowach.

Edycji Tworzenie tabel i sekcji w wiadomościach pocztowych (można 
tworzyć tabele w pozycjach kalendarza).
Wstawianie obrazów.

Ogólne Przeciąganie i upuszczanie między ramkami (chociaż jest 
obsługiwane przeciąganie ze skrzynki odbiorczej do folderu) lub 
z pulpitu albo systemu plików w celu dodania załączników
Integracja z programem Sametime lub z inną aplikacją do 
współpracy.

Preferencje

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 8



Obsługa programu

Przycisk ten spowoduje otwarcie w nowej zakładce dokumentu preferencji poczty użytkownika:

Dokument ten dostarcza szeregu ustawień związanych z pocztą, kalendarzem, ustawieniami 
międzynarodowymi, delegowaniem poczty, zabezpieczenia, archiwum oraz ustawieniami trybu bez 
połączenia.

Przełączanie pomiędzy trybie z połączeniem i bez połączenia

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 9
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Wylogowanie

Użytkownicy korzystający z przeglądarki Microsoft(R) Internet Explorer do wyświetlania poczty 
elektronicznej mogą ustawić preferencję wylogowywania, aby zainstalować funkcję zarządzania 
pamięcią podręczną przeglądarki, która zwiększa wydajność i bezpieczeństwo sesji programu 
IBM(R) Lotus(R) iNotesTM. 

Funkcja zarządzania pamięcią podręczną przeglądarki musi zostać włączona przez administratora 
(możliwe, że administrator już ją zainstalował). 

1. Kliknij opcję Preferencje, a następnie kliknij opcję Wyloguj. 
2. Sprawdź wiadomość o statusie w górnym obszarze preferencji, aby określić, czy jest 

zainstalowana funkcja zarządzania pamięcią podręczną przeglądarki: 
• Jeśli funkcja jest zainstalowana, przycisk Instaluj jest niedostępny. Kliknij przycisk 

OK, aby zapisać inne ustawione preferencje, lub przycisk Anuluj, aby zamknąć 
preferencje. 

• Jeśli funkcja nie została zainstalowana, kliknij przycisk Instaluj. Po wyświetleniu 
zachęty zamknij wszystkie otwarte okna i zaloguj się ponownie, aby zastosować 
zmiany wprowadzone przez funkcję zarządzania pamięcią podręczną przeglądarki. 

Szczegóły dotyczące preferencji wylogowywania

Funkcja zarządzania pamięcią podręczną przeglądarki zapewnia bezpieczeństwo, określając, 
które adresy URL są zapisywane w pamięci podręcznej po zakończeniu sesji programu Lotus 
iNotes. 

Aby odinstalować funkcję zarządzania pamięcią podręczną przeglądarki, należy otworzyć te 
preferencje i kliknąć przycisk Deinstaluj.

Pomoc

Przycisk ten umożliwia dostęp do:

• pliku pomocy w pełni opisującego funkcjonalności Domino Web Access (akcja: Temat 
pomocy)

• wyświetlenia informacji o pliku poczty (akcja: Informacje o aplikacji IBM Lotus 
iNotes...):
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2. Zakładki
Kliknięcie ikony każdego z modułów przełącznika (patrz pkt. 3) spowoduje otwarcie danego 

modułu w nowej zakładce:

W celu zamknięcia modułu (zakładki) należy kliknąć w stosowny znak „x” znajdujący się w 
tytule zakładki, które chcemy zamknąć.

3. Przełącznik
Przełącznik zawiera zestaw ikon umożliwiających otwarcie jednego z następujących modułów 

interfejsu programu Domino Web Access:
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• Poczta

• Kalendarza

• Kontakty

• Czynności

• Notatnik

4. Informacje o użytkowniku
W obszarze tym znajdują się następujące informacje:

• nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika

• nazwa hosta, na którym znajduje się otwarty plik poczty

• wskaźnik zajętości pliku poczty względem ustawionego limitu (w przypadku, gdy na plik 
poczty nie jest narzucony limit maksymalnego rozmiaru skrzynki pocztowej – wskaźnik ten 
nie jest wyświetlany).

Po najechaniu wskaźnikiem myszy na ten obszar pojawi okno informujące w szczegółach o 
zajętości pliku poczty:

Z powyższego przykładu wynika, że plik poczty użytkownika posiada limit na maksymalny 
rozmiar o wielkości 200MB, a w danej chwili plik poczty zajmuje 12MB przestrzeni dyskowej 
serwera.

5. Zestawienia poczty
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W skład zestawień poczty wchodzą:

• Skrzynka odbiorcza – prezentuje odebrane wiadomości;

• Kopie robocze – prezentuje tworzone, ale jeszcze nie wysłane wiadomości;

• Wysłane – prezentuje listę wszystkich wysłanych wiadomości;

• Śledzenie – prezentuje wiadomości, którym została przypisana odpowiedni znacznik 
mający przypomnieć użytkownikowi o sprawie związanej z daną wiadomością;

• Wszystkie dokumenty – prezentuje wszystkie wiadomości zarówno przychodzące jak i 
wychodzące;

• Spam – katalog, do którego za pomocą odpowiednio przygotowanych reguł użytkownik 
może składować niechcianą pocztę lub poprzez ręczne przenoszenie do tego folderu 
wiadomości z dowolnego innego zestawienia;

• Kosz – miejsce, do którego zapisywane są wszystkie usunięte wiadomości z możliwością 
przywrócenia (dokumenty znajdujące się w koszu są automatycznie z niego usuwane po 
upływie 48 godzin zgodnie ze standardowym ustawieniem pliku poczty).

6. Inne zestawienia
Standardowo skrzynka pocztowa posiada następujące dodatkowe zestawienia:
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• widoki własne użytkownika

• foldery własne użytkownika

• narzędzia w skład których wchodzi dostęp do:

◦ reguły – zestaw reguł umożliwia automatyczne przenoszenie nowych wiadomości 
przychodzących do użytkownika według określonych parametrów wiadomości;

◦ papeteria – umożliwia definiowanie szablonów wiadomości, które następnie można 
wykorzystać wysyłając pocztę do określonych grup pocztowych (szablon papeterii może 
posiadać np. predefiniowany temat wiadomości, nagłówek, odpowiednią stopkę, 
wklejone logo lub innych obiekt, itp.)

• inny plik poczty elektronicznej – opcja ta umożliwia przeglądanie innych skrzynek 
pocztowych użytkowników, którzy wcześniej je udostępnią odpowiednim osobom.

7. Pasek przycisków głównego widoku

Pasek ten zawiera zestaw akcji, które działają na aktualnie zaznaczonej wiadomości w oknie z 
listą dokumentów (wiadomości).

Przycisk:

powoduje odświeżenie bieżącej listy wiadomości.

Przycisk „Nowy” zawiera następujący zestaw akcji:
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Za pomocą tego przycisku oprócz utworzenia nowej wiadomości można utworzyć jeden z 
dostępnych wpisów kalendarza (konferencja, termin, przypomnienie, itp.).

Przycisk „Odpowiedź” umożliwia utworzenie odpowiedzi na zaznaczoną wiadomości 
skierowaną tylko do nadawcy według jednej z dostępnych opcji:

• odpowiedz tylko z historią – program do wiadomości odpowiedzi dołączy automatycznie 
treść zaznaczonej wiadomości, ale z pominięcie załączników;

• odpowiedz z historią i załącznikami - program do wiadomości odpowiedzi dołączy 
automatycznie treść zaznaczonej wiadomości łącznie z załącznikami;

• odpowiedz – do dokumentu odpowiedzi zostanie automatycznie wykorzystany tylko temat 
wiadomości oryginalnej.

Przycisk „Odpowiedz wszystkim” umożliwia utworzenie odpowiedzi na zaznaczoną 
wiadomość, która będzie skierowana automatycznie do nadawcy i wszystkich adresatów 
zaznaczonej wiadomości:

Opcja zawiera praktycznie identyczny zestaw akcji jak zwykła „Odpowiedź”, tylko dodatkowo 
posiada opcję „Odpowiedz wszystkim z historią w formacie poczty internetowej” - odpowiedź 
będzie w formacie tekstowym zgodnym z ustawieniami w preferencjach poczty w sekcji Poczta → 
Ogólne:

Przycisk „Prześlij” umożliwia przesłanie wskazanej wiadomości do dowolnego odbiorcy. 
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Przycisk umożliwia przekazanie wiadomości z i bez załączników oraz przekazanie w formacie 
internetowym (tekstowym).

Przycisk:

umożliwia przeniesienie zaznaczonych wiadomości do dowolnego folderu w bieżącej skrzynce 
pocztowej lub utworzenie nowego folderu:

Przycisk:

umożliwia oznaczenie danej wiadomości specjalną „flagą”, dzięki której można nadać 
wiadomości odpowiedni priorytet oraz ustawić przypomnienie, dzięki któremu użytkownik zostanie 
poinformowany o konieczności wykonania odpowiedniej operacji związanej z daną wiadomością:
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Akcja  „Szybka flaga” spowoduje oznaczenie wiadomości z priorytetem „Normalny”.

Akcja „Dodaj lub edytuj flagę...” spowoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym 
użytkownik może danej wiadomości przypisać priorytet oraz ustawić przypomnienie:

Przycisk „Oznacz jako” posiada następujący zestaw akcji:

Przycisk:

powoduje usunięcia zaznaczonych wiadomości do kosza.

Przycisk „Więcej” zawiera następujący zestaw akcji:
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Ważniejszymi i najczęściej stosowanymi akcjami z tego przycisku są:

• Preferencje... - przycisk otwiera dokument preferencji poczty dla bieżącego użytkownika 
(akcja identyczna jak ta w górnym pasku akcji)

• Nieobecność – umożliwia ustawienie nieobecności w zadanych czasie, podczas którego 
każdy nadawca zostanie poinformowany stosownym komunikatem:

• Dodaj nadawcę do listy kontaktów – nadawca z aktualnie zaznaczonej wiadomości 
zostanie dodany do kontaktów:
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• Blokuj pocztę elektroniczną od nadawcy... - umożliwia dodanie nadawcy z aktualnie 
zaznaczonej wiadomości do listy blokowanych nadawców. Kolejna wiadomość od takiego 
nadawcy zostanie automatycznie usunięta do kosza.

8. Przycisk „Pokaż”
Po naciśnięciu przycisku Pokaż pojawią się następujące opcje

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 19



Obsługa programu

umożliwiające sterowaniem układu paska bocznego oraz panelami (zawartością) paska 
bocznego:

Użytkownik może wypełnić pasek boczny panelem o nazwie „Dzień w skrócie” (ustawienie 
domyślne) lub może wyświetlać zawartość pliku pomocy.

Dodatkowo użytkownik może zadecydować, gdzie ma się pojawiać okno podglądu wiadomości – 
do wyboru jest „Podgląd na dole” (ustawienie domyślne) lub Podgląd z boku. Można również 
całkowicie zrezygnować z okna podglądu wybierając opcję Ukryj podgląd.

Ostatnią opcją dostępną pod przyciskiem Pokaż jest opcja Tylko nieprzeczytane, która 
powoduje, że program będzie wyświetlać w widoku tylko nowe i nieprzeczytane wiadomości.

UWAGA: w przypadku, gdy użytkownik czyta nowe wiadomości przychodzące i po ich 
przeczytaniu wiadomości te „znikają” z widoku, należy zweryfikować opcję Tylko nieprzeczytane 
znajdującą się pod przyciskiem Pokaż.

9. Dzień w skrócie
Okienko prezentuje listę działań zaplanowanych w kalendarzu na bieżący dzień.

Dwukrotne kliknięcie na wpisie spowoduje jego otwarcie:
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10.  Okno z listą dokumentów
Lista wiadomości prezentuje się następująco:

Użytkownik może sortować wiadomości względem:

• nazwy nadawcy

• tematu

• daty otrzymania wiadomości

• wielkości załączników

• znaczniku informującym, że w wiadomości jest załącznik;

• priorytecie przypisanym do wiadomości;

klikając lewym przyciskiem myszy w odpowiednią kolumnę. Po kliknięciu ulega zapaleniu mały 
trójkąt, informujący o sposobie sortowania:
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• trójkąt skierowany w dół – sortowanie malejące;

• trójkąt skierowany w górę – sortowanie rosnące (od „a” na samej górze widoku do „z” na 
samym dole widoku w przypadku sortowania alfabetycznego)

11.  Podgląd bieżącego dokumentu
Specjalny przycisk zaznaczony na poniższym zdjęciu umożliwia włączenie lub wyłączenie 

podglądu aktualnie zaznaczonej w zestawieniu wiadomości:
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Korzystanie z poczty

Otwieranie i czytanie poczty elektronicznej
Poczta elektroniczna jest narzędziem służącym do elektronicznej wymiany informacji między 

współpracownikami, przyjaciółmi, członkami rodziny itp. Jeśli połączenie z siecią Internet nie jest 
dostępne, można pracować w trybie bez połączenia i tworzyć oraz wysyłać wiadomości, 
odpowiadać na nie bądź przesyłać je dalej. Wszystkie wychodzące wiadomości zostaną wysłane po 
ponownym nawiązaniu połączenia z siecią.

Aby otworzyć pocztę elektroniczną, kliknij ikonę poczty elektronicznej znajdującą się na 
przełączniku:

Aby przeglądać lub czytać wiadomości e-mail, wykonaj jedną z następujących czynności: 

Czynność Kroki 
Otwieranie wiadomości Kliknij dwukrotnie wiadomość.
Wyświetlanie podglądu 

wiadomości bez otwierania jej
W jednym z widoków poczty elektronicznej (z 

wyjątkiem widoku Reguły) kliknij przycisk Pokaż, a 
następnie zdecyduj, czy panel podglądu ma zostać 
otwarty u dołu, czy z boku. 

Wskazówka: Panel podglądu można także ukryć.
Wyświetlanie tylko 

nieprzeczytanych wiadomości
Kliknij opcję Pokaż > Pokaż tylko nieprzeczytane.

Oznaczanie jednej lub wielu 
wiadomości jako przeczytanych 
lub nieprzeczytanych

Kliknij strzałkę obok przycisku Oznacz jako, a 
następnie zdecyduj, czy wybrane lub wszystkie 
wiadomości mają zostać oznaczone jako przeczytane 
lub nieprzeczytane.

Uwaga Kliknij opcję Oznacz jako, aby oznaczyć 
wybrane wiadomości jako przeczytane.

Wyświetlanie wiadomości 
razem z odpowiedziami w celu 
umożliwienia śledzenia całej 
konwersacji

W panelu nawigacyjnym rozwiń pozycję Widoki, a 
następnie kliknij opcję Wątki poczty.

Uwaga Ta funkcja musi zostać włączona przez 
administratora.
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Wyświetlanie odpowiedzi na 
czytaną wiadomość w celu 
przejrzenia całej konwersacji 
dotyczącej tej wiadomości

Kliknij ikonę wątków poczty elektronicznej .

Uwaga Ta funkcja musi zostać włączona przez 
administratora.

Edytowanie czytanej 
wiadomości

Kliknij przycisk edycji .

Przechodzenie do następnej 
lub poprzedniej wiadomości bez 
powracania do widoku listy

Kliknij jedną ze strzałek w górnej części wiadomości 
 lub .

Tworzenie nowej wiadomości
W celu utworzenia nowej wiadomości należy skorzystać z przycisku „Nowy”. Po jego użyciu w 

nowej zakładce pojawi się okno nowej wiadomości:

Przyciski:
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„Do:” (główni adresaci wiadomości);

„DW:” (adresaci do wiadomości)

„UDW:” (ukryci adresaci do wiadomości)

umożliwiają wybór adresatów z książki adresowej:

• użytkownika:

• lub z książki adresowej serwera:
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Dodanie załączników realizuje przycisk „spinacza” na górnym pasku przycisków:

W celu zapisania nowej wiadomości jako „brudnopis” należy skorzystać z przycisków „Zapisz 
jako wersję roboczą”.

Za pomocą przycisku „Opcje dostarczania...” można zmienić standardowe opcje dostarczenia 
wiadomości:

czyli można określić:

• czy ma być wygenerowany raport o dostarczeniu wiadomości do adresata (standardowo: 
tylko w przypadku niepowodzenia)

uwaga: nie wszystkie systemy pocztowe adresatów zezwalają na odsyłanie takiego raportu.

• jaki ma być priorytet dostarczenia wiadomości (standardowo: normalny);

• czy ma być wygenerowane potwierdzenie zwrotne, że adresat przeczytał wiadomość

uwaga: nie wszystkie systemy pocztowe adresatów zezwalają na odsyłanie takiego 
potwierdzenie oraz w niektórych klientach poczty taka opcja może być zablokowana przez samego 
adresata lub adresat może się nie zgadzać na odesłanie takiej informacji, jeśli klient pocztowy przed 
wysłaniem potwierdzenia zwrotnego będzie oczekiwał zatwierdzenia ze strony adresata.
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Jeśli adresaci, temat i treść wiadomości jest gotowa do wysyłki, to można skorzystać z 
następujących przycisków:

• Wyślij – standardowy przycisk wysyłki, który natychmiast wysyła nową wiadomość do 
adresatów;

• Wyślij i zapisz – przycisk wysyła nową wiadomość do adresatów i jednocześnie zapyta się 
użytkownika, w którym z folderów umieścić wysłaną wiadomość (jeśli użytkownik 
segreguje wiadomości wychodzące do odpowiednich folderów).

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 27



Pomoc programu

Pomoc programu
W celu uzyskania bardziej wyczerpujących informacji informujemy, iż podczas korzystania z 

programu pocztowego przez przeglądarkę dostępna jest pomoc on-line.

Aby z niej skorzystać należy być zalogowanym do serwera, a następnie za pomocą przycisku 
Pomoc wybrać opcję Temat pomocy i po otwarciu domyślnej strony pliku pomocy skorzystać z 
przycisku Index, który wyświetli tematy pomocy według odpowiedniej kategorii, jak 
zaprezentowano poniżej:

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 28



Notatki

Notatki

Poczta Internetowa UMP - Instrukcja Użytkownika 29


	Spis Treści
	Wstęp
	Prawa Autorskie i Znaki Towarowe
	Wymagania i Zalecenia
	Modyfikacje I Aktualizacje

	Wprowadzenie
	O programie Domino Web Access
	Wymagania i zalecenia

	Obsługa programu
	Logowanie użytkownika
	Zmiana hasła
	Interfejs użytkownika
	Przełączenie pomiędzy trybem pełnym a uproszczonym
	Preferencje
	Przełączanie pomiędzy trybie z połączeniem i bez połączenia
	Wylogowanie
	Pomoc


	Korzystanie z poczty
	Otwieranie i czytanie poczty elektronicznej
	Tworzenie nowej wiadomości

	Pomoc programu
	Notatki

