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I. Tanúsítvány telepítése 
A levelező rendszer használatához úgynevezett tanúsítványt szükséges telepíteni. A tanúsítvány 
(certificate) egy kommunikációs fél identitását igazoló és a titkosított kommunikációhoz szükséges 
kulcso(ka)t tartalmazó adatcsomag. A tanúsítvány letöltéséhez és telepítéséhez kattintson az alábbi 
hivatkozásra. 

 
1. lépés - Megnyitás 

 

 
2. lépés – Tanúsítvány telepítése 

http://www.it-nav.hu/ca.crt
http://www.it-nav.hu/ca.crt
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3. lépés - Tovább 

 

 
4. lépés – Igen 

 

 
5. lépés – Ok 
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II. Webes levelezés használata 
 
Ügyfeleink részére webes felületű e-mail hozzáférést is biztosítunk. Ez lehetőséget biztosít a levelező 
rendszer, kliens program telepítés nélküli eléréséhez. Így ügyfeleink bármikor, bárhonnan ellenőrizni 
tudják leveleiket. 
 
A webes alapú levelesezésünk elérhető a weboldalunkról: 
 

www.it-nav.hu 
 
A webes levelezés bejelentkezési oldalára az alábbi ikonra kattintva jut el: 
 

 
 
A webes felületre történő belépéshez a teljes email cím megadása szükséges: 

 
A webes felületen a jelszó módosítás linkre kattintva van lehetőségük a postafiók jelszavát 
megváltoztatni. 
Közvetlen hivatkozás a webes felület eléréséhez: 
 

webmail.it-nav.hu 

III. Általános levelező kliens beállítások 
 

- Beérkező levelek kiszolgálója (POP3): pop.it-nav.hu 
- A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel. 
- Kimenő levelek (SMTP): smtp.it-nav.hu 
- A kiszolgáló használata hitelesítést igényel. 

 

http://webmail.it-nav.hu/�
http://webmail.it-nav.hu/�
http://www.it-nav.hu/
http://webmail.it-nav.hu/
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IV. Az Outlook Express indítása és beállítása 
 
A legkorszerűbb kommunikációs protokollok segítségével, kényelmesen és gyorsan kezelhetők az e-mail-
ek. Tetszőleges levelező program használatával, mindenki saját szokásának megfelelően levelezhet. A 
POP3 protokollon levelező program segítségével lehet lekérni a szervertől az aktuális leveleket. 
Használati útmutatónkban az Outlook Express kliens program beállításait ismertetjük ügyfeleink részére. 
 
Az Outlook Express e-mail üzenetek küldésére és fogadására való használata előtt be kell állítania egy 
fiókot. Az Outlook Express programmal mindez könnyedén megoldható. 
 

Az Outlook Express indítása 
 
Az Outlook Express sokféle módon elindítható, de létezik egy biztos megoldás a program megkeresésére 
és elindítására. 
 
1. Kattintson a Start gombra. 
2. Mutasson a Minden program pontra. 
3. Kattintson az Outlook Express parancsra. 
 

Az első három lépés megtekinthető az alábbi ábrán: 
 

 
Az Outlook Express megnyitása a Start menüből 

 
4. Ha a program megkérdezi, hogy az Outlook Express minden indításakor az adott fiókot szeretné-e 

megnyitni, kattintson az Igen (ha szeretné) vagy a Nem (ha nem szeretné) gombra. 
 

Ha nem szeretné, hogy a program még egyszer feltegye ezt a kérdést, jelölje be az Ellenőrzés az 
Outlook Express minden indításakor jelölőnégyzetet. 

 
5. Jelölje be Az Outlook Express indításakor a Beérkezett üzenetek mappa megnyitása 

jelölőnégyzetet. 
 

Az Outlook Express az összes bejövő üzenetet a Beérkezett üzenetek mappába irányítja, ezért 
érdemes a nyitólapot kihagyni. 
 
Ha a bal oldalon nem látható a mappák és a partnerek listája, kattintson a Nézet menü Elrendezés 
parancsára. Jelölje be a Partnerek és a Mappalista jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. 
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Az Outlook Express mappalistája 

 
Outlook Express e-mail fiók beállítása 

 
Az Internet csatlakozás varázsló segítségével gyorsan beállíthatja online postafiókját az egyes e-mail 
fiókok beállításához szükséges lépéseket követve. 
 

1. Indítsa el az Outlook Express programot, majd kattintson az Eszközök menü Fiókok parancsára. 
 

2. Az Internet csatlakozás varázsló megnyitásához kattintson a Hozzáadás gombra, majd válassza a 
Levelezés parancsot. 
 

 
A Hozzáadás gombbal elérhető Levelezés parancs 

 
3. A varázsló Neve lapján írja be a kimenő e-mail üzenetek Feladó mezőjében megjeleníteni kívánt nevet, 

majd kattintson a Tovább gombra. 
 
A legtöbben teljes nevüket használják, de bármilyen, ismerősei által felismerhető nevet – akár 
becenevet is – megadhat. 
 

4. Az Internetes e-mail cím lapon írja be a teljes e-mail címét, majd kattintson a Tovább gombra. 
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5. Az E-mail kiszolgálók lapon adja meg az alábbi szerver adatokat, majd kattintson a Tovább gombra. 

 
Beérkező levelek kiszolgálója: pop.it-nav.hu 
Kimenő levelek kiszolgálója: smtp.it-nav.hu 

 
6. Az Internetes levelezési bejelentkezés lapon adja meg teljes fióknevét (email címét) és kapott jelszavát. 

 
7. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra. 

 

 
8. A Levelezés fülre kattintva válassza ki a Tulajdonságok gombot. 
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9. A Kiszolgálók fülre kattintva pipálja ki a kiszolgáló hitelesítést igényel jelölő négyzetet. 

 

 
10. Válassza ki a speciális fület és pipálja ki a „Beérkező levelek (POP3)” szöveg alatt „A kiszolgáló 

biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel.” Jelölő négyzetet. 
 

11. Kattintson az Ok gombra a beállítások elmentéséért. Elkészült a beállításokkal. 
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V. A Microsoft Outlook beállítása 

 
1. Indítsa el a programot, majd kattintson az Eszközök menü e-mail Fiókok parancsára. Végezze el a 

fenti képen látható kiszolgáló beállításokat. 
 

 
 

2. A További beállítások gombra kattintva jelölje ki a Kimenő levelek kiszolgálója fülnél A kimenő 
levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel jelölő négyzetet. 
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3. Válassza ki a speciális fület és pipálja ki a „Bejövő levelek kiszolgálója (POP3)” szöveg alatt „A 

kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel.” Jelölő négyzetet. 
 
 

Reméljük útmutatónk alapján sikerült elvégeznie a levelező alkalmazás beállításait. 
 

Kérdés esetén kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a fejlécben található 
elérhetőségeinken. 

 
Köszönjük. 

 
IT-Nav Hungary Kft. 
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