G Mail - Автоматичен отговор при отсъствие
1. Влезте в профила
2. Отворете Приложението Поща или следния адрес: https://mail.google.com/

3. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.

4. От общите настройки в секция „Автоматичен отговор при отсъствие“ въведете периода
за който се отнася, както и самото съобщение.
5. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.

Препращане на имейли от второстепенен Gmail профил към основен
Gmail профил

Започвате с второстепенния си имейл профил в Gmail, този който искате да
пренасочите към основния си имейл профил:
1.

Влизате във второстепенния си имейл профил в Gmail, писмата от който искате да
пренасочите към основния си имейл профил.

2. В горния десен ъгъл натиснете върху иконката „зъбно колело“

.

3. Натиснете върху Se ngs/Настройки.
4. Изберете под-прозорец Forwarding and POP/IMAP /Препращане и POP/IMAP достъп.
5.

В полето "POP Download", отбележете опцията Enable POP for mail that arrives from now
on/Да се активира достъп чрез POP протокол за имейлите, които се получават отсега
нататък.

6. В падащото меню по-долу " When messages are accessed with POP/Когато достъпът до
съобщенията е чрез POP протокол," изберете какво искате да се случи с писмата, които
пристигат в тази поща. Препоръчваме ви да изберете опцията keep Gmail’s copy in the
inbox/ копието да се запази във „Входяща поща“ – така писмото ще бъде пренасочено в
основната ви поща, но също така ще запази копие в настоящия профил.

7. В дъното на страницата натиснете Save Changes/Запазване на промените.

Продължаваме с настройките на основния ви имейл профил в Gmail - този,
в който искате да получавате имейли, изпратени и до второстепенния ви
имейл профил:
1. Отворете основния си имейл профил в Gmail, този към който искате да пренасочите
писмата.
2. В горния десен ъгъл натиснете върху иконката „зъбно колело“

.

3. Натиснете върху Se ngs/Настройки.
4. Изберете под-прозорец Accounts and Import/ Профили и импортиране.
5. В полето "Check mail from other accounts (using POP3)/ Проверка на пощата от други
профили:", натиснете върху Add a POP3 mail account you own/ Добавяне на притежаван от
вас профил за поща с POP3.
6. Въведете пълния имейл адрес на второстепенния си профил и натиснете върху Next
Step/ Следващата стъпка.
7. Въведете паролата за второстепенния си профил.
8. Сега имате възможност да изберете от няколко опции, ето какво препоръчваме ние:
● Leave a copy of retrieved messages on the server/ Оставяне на копия на
изтеглените съобщения на сървъра. – Не го отбелязвайте. Тази настройка
зададохме в POP настройките на другия ви акаунт в №6. Ако сте пропуснали
стъпка №6, активирайте тази опция.
Always use a secure connec on (SSL) when retrieving mail/ Винаги да се използва
сигурна връзка (SSL) при изтеглянето на пощата. – Оставете активирано.
● Label incoming messages / Входящите съобщения да се обозначават със
следния етикет – Отбележете, ако искате пощата ви автоматично да поставя
етикет върху всяко препратено писмо от второстепенната ви поща. Така лесно
ще можете да ги откривате и да ги филтрирате, а етикета може да
конфигурирате по свой избор.
● Archive incoming messages/ Входящите съобщения да се архивират (пропускат
„Вх. поща“) – Не активирайте тази опция. Активирайте само, ако искате
писмата, които биват препратени от второстепенната ви поща, да бъдат
автоматично архивирани (няма да се визуализират във входяща поща).
9. Натиснете върху Add Account/Добави акаунт. Ако сте получили съобщение за грешка,
натиснете върху бутона Show error details / Научи повече за да подробно обяснение,
защо не работи.
●

