Уважаеми колеги,
Като учени и специалисти, работещи в едно научно звено, редно е да имаме и ползваме
служебен e-mail адрес на един домейн (в нашия случай iber.bas.bg). Използването на такъв
адрес позволява включване в научни мрежи (като Research Gate) и ползване на интернет
ресурси, свързани с работата ни. От друга страна, ще подпомогне ежедневния пренос на
информация и най-вече всеотдайния стремеж на научния секретар (както и на
ръководителите на отдели и администрацията), да осигури своевременен достъп до важни
обяви за конкурси, събития, процедури и заповеди. Разпращането на такава информация с
циркулярни писма, когато получателите са на най-различни пощенски сървъри, крие съвсем
реална заплаха от включването на нашия сървър в black lists (черни списъци на спам сървъри)
и претоварването му с прикачени файлове.
Мерките и организацията, които предлагаме да бъдат взети, за да се избегнат сривове в
сървърната поддръжка, както и да се осигури достъпа до необходимата информация от всеки
учен в ИБЕИ-БАН, са следните:
1) Създаване на e-mail адреси на всички учени и специалисти, работещи в ИБЕИ-БАН.
Почти всички колеги би трябвало вече да имат e-mail адреси, но не всички ги ползват.
Адресите по правило следват принципа, по който бяха създадени и имената на потребителите
за уеб сайта на ИБЕИ (Име.Фамилия@iber.bas.bg). Потребителските имена и паролите са
генерирани от отговорника за пощенския сървър на ИБЕИ-БАН Валери Георгиев, в
съответствие с актуалния списък на щата на института към 1 януари 2014 г. Ако ползващите
e-mail адреса си са променили паролата си за достъп, то ще получат нова, която след това
отново ще могат да променят.
2) Получаване на адрес, username и парола.
От 20 февруари 2014 г. списъците с e-mail адресите, потребителските имена и парoлите на
учените и специалистите ще се намират в канцелариите на База 1, База 3 и при Антоний
Шарков (за База2). Всеки трябва да си получи e-mail адреса и паролата възможно по-скоро и
да се разпише, че си ги е взел. Който не намира името си в списъците, трябва да се свърже с
Валери Георгиев на тел. 0882 409 684.
3) Ползване на e-mail адрес на сървъра на ИБЕИ (mail.iber.bas.bg).
Служебният e-mail адрес може да се ползва чрез съвместим с POP3s e-mail клиент (програми
като Pegasus Mail, Thunderbird, SeaMonkey, Outlook и др.) или през web интерфейса, т.е. чрез
интернет браузър (програми като Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla Seamonkey, Opera,
Google Chrome и др.). Препоръчително е да ползвате електронната си поща чрез POP3s e-mail
клиенти, а уеб интерфейсът да се ползва само при отдалечен достъп, когато сте в чужбина и
трябва да си проверявате пощата от чужд компютър. Четенето на електронна поща от
обществени компютри (в интернет кафета, игрални клубове и др. подобни) никак не е
желателно, тъй като паролите за достъп много лесно могат да бъдат прихванати, колкото и да
са сложни. Включването на личен или служебен компютър в обществени места за достъп до
Интернет и четенето на електронна поща не е опасно, доколкото самият компютър не е
компрометиран с вируси или др. подобни програми.
3.1. Ползване чрез POP3s e-mail клиент.
Колегите, които имат опит с настройки в програмите за e-mail, които ползват, могат и сами да
създадат нов акаунт/профил за новия адрес в програмата за електронна поща. Необходимите
настройки са следните:
Outgoing server (SMTP): mail.iber.bas.bg

Port: 465
User name: името, което сте получили (не целият адрес!)
Password: паролата, която сте получили
Incoming Server:
Server type: POP mail server (IMAP сървърната услуга е спряна за mail.iber.bas.bg)
Server name: mail.iber.bas.bg
Port: 995
User name: името, което сте получили (не целият адрес)
Password: паролата, която сте получили
Security settings:
Connection security: SSL/TLS
Authentication method: Normal password
Leave mesages on server: препоръчително е писмата да се изтеглят и да не остават на сървъра
за повече от 14 дни, тъй като след 1 месец ще бъдат автоматично изтривани и няма да има
начин да бъдат възстановени!
В случай, че нямате опит и не можете да се справите с добавянето на нов акаунт в програмата
за електронна поща и да направите настройките, моля потърсете съдействие от системните
администратори:
- Антоний Шарков (antoniy_sharkov@abv.bg)
- Валери Георгиев (тел. 0882 409 684)
3.2. Ползване през web интерфейс.
- В уеб интерфейса се влиза чрез въвеждане в адресното поле на уеб браузъра на следния
линк: https://mail.iber.bas.bg/
(В случай, че забравите линка, на интернет сайта на ИБЕИ – www.iber.bas.bg, в главното
меню има линк за webmail)
- Включването и прочитането на пощата става с получените име и парола. От менюто в
лявата част на екрана се избира Mail.
В уеб интерфейса има много менюта и опции, които не се отнасят до ползването на
електронна поща, напр. Calendar. Те не са настроени и въведени в употреба за служителите
на ИБЕИ Моля, ползвайте само Mail и евентуално Chat.
4) Срок за получаване на мейл-адресите.
В срок до края на м. март 2014 г., всички учени, докторанти и специалисти, работещи в
ИБЕИ, трябва да имат свои e-mail адреси на пощенския ни сървър. Цялата
административна, циркулярна поща от научния секретар, ще бъде препращана до
новите адреси!
5) Пренасочване на пощенски адреси.
Ако някой от вас желае да пренасочи пощата от e-mail адреса на iber.bas.bg към друг адрес,
моля да се обърне към Валери Георгиев (тел. 0882 409 684).

