Návod Gmail

GMAIL

VERZE NÁVODU A NÁSTOJI
•
•

Verze 1 – 18.8.2008
Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku
proto používáte vždy tu nejaktuáln"jší verzi.

VYUŽITÍ PRO…
•
•
•
•
•
•

e-mail s emailovou schránkou o kapacit" 6 GB pro každého uživatele
p(ístup k emailové schránce z libovolného po*íta*e s p(ipojením k
Internetu
mobilní p(ístup k emailové schránce na mobilních za(ízení jako je
nap(íklad telefon BlackBerry®
jednoduché vyhledávání starých e-mail/ pomocí vyhledávácí technologie
Google
integrovaný chat
kompatibilita s aplikací Microsoft Outlook

V TOMTO NÁVODU SE NAU ÍTE….
•
•
•
•

vytvá(et a odesílat zprávy s jednou *i více p(ílohami
co to jsou konverzace a pro* jsou zprávy uspo(ádány do skupin
organizovat a t(ídit Vaše zprávy pomocí štítk/ a filtr/
pracovat s kontakty
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P!IHLÁŠENÍ DO GMAIL
Pro p(ihlášení do Vaší emailové schránky nasm"(ujte Váš prohlíže* na adresu

mail.<domena.cz>

Pokud jste již p(ihlášeni do Vaší úvodní stránky nebo do
n"kterého z dalších nástroj/ Google Apps nebudete se muset
znovu p(ihlašovat. Vaše p-ihlášení je platné pro celou sadu
nástroj6 Google Apps. Jestliže však p(ihlášeni nejste, budete
se muset p(ihlásit standardním zp/sobem.

Zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo,
které jste obdrželi od našeho klientského
centra.
Pokud se p(ihlašujete z Vašeho po*íta*e
klidn" využijte možnost, aby si Google
Apps zapamatoval Vaše heslo.

Klikn"te na tla*ítko
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HLAVNÍ STRÁNKA GMAIL
Na hlavní stránce Gmail najdete veškeré nástroje pro pohodlnou obsluhu
Vaší poštovní schránky.

Najdete zde odkazy na r/zné složky Vaší poštovní schránky, jako nap(íklad
doru*ená pošta, odeslaná pošta, koš, seznam kontakt/ atd.
Na pravé stran" od panelu odkaz/ se vždy zobrazuje obsah té složky, na
kterou jste klikli. Standardn" se tu zobrazuje složka Doru ená pošta.
Zprávy jsou chronologicky se(azeny od nejnov"jší po nejstarší. Již p(e*tené
zprávy jsou ozna*eny šed". Nep(e*tené zprávy jsou ozna*eny tu*ným
písmem.
Online aplikace Gmail využívá vyhledávací technologii spole*nosti Google
pro vyhledávání uvnit( Vaší poštovní schránky. Takže pokud máte ve
schránce stovky zpráv sta*í si vzpomenout na pár klí*ových slov a zadat je
do vyhledáva*e.
Integrovaný chat Vám poskytuje možnost se rychle spojit v vaším kolegou,
aniž byste opustili hlavní stránku.
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VYTVÁ!ENÍ A ODESILÁNÍ ZPRÁV

Pro

vytvo(ení

nové
zprávy
klikn"te
na
odkaz
Napsat e-mail na panelu odkaz/ na levé stran" hlavní
stránky Gmail.
Struktura formulá(e pro vytvo(ení nové zprávy je stejná
jako u (ady dalších emailových klient/.
•

Nejd(íve uve<te emailovou adresu p(íjemce Vaší zprávy.
Pokud je p(íjemce v seznamu kontakt/ sta*í uvést jeho
jméno. Více p(íjemc/ odd"lte *árkou.

•

Do p(edm"tu p(idejte krátký popis *eho se Vaše zpráva
týká

•

Pokud chcete p(idat dokument nebo jakýkoliv jiný
soubor jako p(ílohu klikn"te na odkaz p-idat soubor a
tla*ítko

•

. Maximální velikost p(ílohy je 20 MB.

Vypl?te text zprávy, kterou chcete odeslat a klikn"te na
tla*ítko
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FORMÁTOVÁNÍ TEXTU ZPRÁVY
Emailová aplikace Gmail podporuje tzv. bohaté formátování textu, což
znamená, že máte podobné formátovací možnosti jak jste zvyklí
u kancelá(ských aplikací typu Microsoft Office.

V"tšina moderních emailových klient/ bohaté formátování textu podporují.
Jestliže si však nejste jistí jaké formátování p(íjemce Vaší zprávy používá,
m/žete tuto vlastnost vypnout kliknutím na odkaz Prostý text.

KONTROLA PRAVOPISU
Jednou z velice užite*ných funkcí emailové aplikace Gmail je kontrola
pravopisu textu zprávy. Gmail podporuje kontrolu pravopisu všech hlavních
sv"tových jazyk/ v*etn" *eštiny.
Kontrolu zpustíte tak, že kliknete na odkaz kontrola pravopisu v pravém
rohu nad textem zprávy. Veškerá chybná slova budou zvýrazn"na žlutou
barvou. Kliknutím pravého tla*ítka myši nad zvýrazn"ným slovem se zobrazí
všechny možné správné tvary.

Pokud byste cht"li zm"nit jazyk kontroly pravopisu,
vyberte jeden z podporovaných jazyk/ kliknutím na
*ernou šipku
vedle odkazu kontrola pravopisu a
kontrolu spustíte kliknutím na tento odkaz.
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KONVERZACE
Seskupení zpráv se stejným p(edm"tem do tzv. konverzací je jedna
z nejzajímav"jších funkcí emailové aplikace Gmail.
Myšlenka je následující: V klasických emailových klientech pokud pošlete
jednu zprávu více lidem, jejich odpov"< Vám p(ijde do schránky doru*ené
pošty jako samostatná nová zpráva. Všechny doru*ené zprávy jsou se(azeny
chronologicky, takže je pravd"podobné, že mezi tím než Vám odpoví všichni
lidé, xxx do schránky p(ijde spousta dalších zpráv. Jediné co vám prozradí,
že zpráva pat(í do stejného tématu je p(edm"t zprávy.
Gmail umožEuje veškeré zprávy (jak Vámi odeslané tak i p-ijaté) se
stejným p-edmItem seskupovat do konverzací, *ímž se poštovní
schránka stává velmi p(ehlednou. Podívejme se na p(íklad:
V níže zobrazeném obsahu složky doru*ená pošta si m/žete všimnout jedné
konverzace. Je to konverzace v prvním (ádku. To, že se jedná o konverzaci
poznáte podle *ísla v závorce (v tomto p(íklad" (3)) vedle jména odesilatele.
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Jakmile konverzaci otev(ete, zobrazí se Vám vždy poslední zpráva x této
konverzace. Ihned za ní však máte možnost zobrazit všechny p(edchozí
zprávy (se(azeny chronologicky), které se týkají daného tématu.

SESKUPENÍ ZPRÁV DO KATEGORIÍ POMOCÍ ŠTÍTKJ
Štítky jsou spole*n" s konverzacemi dalším stupn"m v lepší organizaci Vaší
doru*ené pošty. Funkce štítk/ je tém"( identická jako vytvo(ení nových
složek ve vaší schránce. Nap(íklad v klasickém emailovém klientu byste
vytvo(ili zvlášG složky „Pracovní“, „Osobní“, „Nabídky práce“ atd. Veškeré
zprávy týkající se práce byste pak sm"rovali do složky „Pracovní“.
Stejnou funkci Vám poskytují štítky. Vytvá-í xxx pomyslné složky, do
kterých se automaticky mohou smIrovat zprávy týkající se zvolené
tématiky. Jediný rozdíl štítk/ oproti složkám je možnost p(i(adit jednu
zprávu více štítk/m.
P(ístup ke zprávám nebo konverzacím pat(ícím do stejné tematiky získáte
zadáním názvu štítku do vyhledávacího okna nebo kliknutím na název štítku
v levé *ásti hlavní stránky Gmail.
Pro vytvo(ení nového štítku ozna*te jednu nebo více zpráv, které chcete
danému štítku p(i(adit a v menu Další akce klikn"te na Nový štítek.

Štítek pojmenujte (v tomto p(ípad" je jméno štítku statistiky). U zpráv, které
jste ozna*ili štítkem, se objeví název štítku p(ed p(edm"tem zprávy.
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Pro zobrazení všech zpráv ozna*ených daným štítkem
vyberte název štítku v seznamu štítku na levé stran"
hlavní stránky Gmail. Iíslo vedle názvu štítku
signalizuje kolik zpráv je tímto štítkem ozna*eno.
Štítk/ m/žete vytvo(it libovolné množství a jednu zprávu lze p(i(adit více
štítk/m sou*asn".

NASTAVENÍ FILTRJ
Filtr je *ást kódu, který b"ží na n"kterém z mnoha po*íta*/ spole*nosti
Google a „filtruje“ veškerou Vaši p(íchozí poštu. Pokud n"která z p(íchozích
zpráv odpovídá parametr/m, které jste filtru zadali (nap(íklad obsahuje
v p(edm"tu zprávy text „statistika“), provedou se automaticky všechny akce,
které jste p(i tvorb" filtru definovali (nap(íklad to, že je automaticky p(i(azen
štítek statistika).
Nejznám"jší typy filtr/ jsou tzv. spamové filtry. Ty zabra?ují tomu, aby se
nežádoucí zprávy dostali do Vaší doru*ené pošty. Našt"stí v emailové
aplikaci Gmail jsou tyto filtry p(edem vytvo(eny, takže poštovní schránka je
proti spamu automaticky chrán"na.
Pro vytvo(ení nového filtru se používá odkaz Vytvo-it filtr ve vyhledáva*i
Vaší poštovní schránky.
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1. V dialogovém okn" nového filtru zvolíte kritéria, podle kterých se budou
p(íchozí zprávy filtrovat (na p(íkladu je kritériem to, že p(edm"t zprávy
obsahuje text „statistika“.)

Jakmile máte zvolená kritéria klikn"te na tla*ítko
2. V druhé fázi vytvo(ení filtru zvolíte akce, které chcete aplikovat na
všechny zprávy vyhovující kritériu, které jste nastavili v p(edchozím
kroku. (nap(. na všechny zprávy, které vyhovují výše popsanému kritériu,
se použije štítek statistiky)

Máte-li zvoleny všechny akce, klikn"te na tla*ítko

.

Seznam všech nastavených filtr/ najdete v sekci Filtry v nastavení Gmail.
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PRÁCE S KONTAKTY
Emailová aplikace Gmail poskytuje velmi jednoduchý a p(ehledný nástroj pro
práci s kontakty.
Nástroj spustíte tak, že kliknete na odkaz Kontakty ve
spodní *ásti panelu odkaz/, na levé stran" hlavní stránky
Gmail.

Na levé stran" nástroje kontakt/ máte možnost zobrazit seznam Vašich
kontakt/, seznam kontakt/ se kterými nejvíce komunikujete a seznam
kontakt/, které vám nástroj navrhuje pro p(idání do Vašeho seznamu
kontakt/.
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Jestliže chcete ru*n" p(idat nový kontakt
(nap(íklad z vizitky, kterou jste obdrželi na
obchodním jednání), klikn"te na ikonu Nový
kontakt
v levém horním rohu nástroje
kontakt/ a vypl?te informace o kontaktu
(minimáln" jméno a E-mail).

Po vypln ní všech informací zvolte

Pokud chcete upravit detaily již existujícího kontaktu vyberte jeho jméno ze
seznamu a klikn"te na tla*ítko

.

Kontakt m/žete smazat kliknutím na tla*ítko

Velmi užite*nou funkcí nástroje kontakt/ je vytvo-ení skupin.

Skupinu vytvo(íte kliknutím na ikonu Nová skupina
rohu nástroje kontakt/.

v levém horním

Nová skupina se vám zobrazí v levém panelu nástroje kontakt/ v*etn" jmen
*len/ této skupiny.
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Nové *leny do této skupiny m/žete p(idat pomocí (ádku
Pozn. jeden kontakt m/že být *lenem více skupin.
Skupinu m/žete zrušit kliknutím na tla*ítko
P-i komunikaci pak staMí zadávat pouze název skupiny a zpráva se
automaticky pošle všem Mlen6m ve skupinI.
Pomocí nástroje kontakt/ m/žete Importovat a Exportovat seznam
kontakt/ z a do soubor/ ve formátu CSV (hodnoty odd"lené *árkou).
Jak vytvá(et soubor ve formátu CSV pro Import ukazuje návod aplikace,
ze které chcete seznam kontakt/ importovat.
Pro Import klikn"te na odkaz Import v pravém horním rohu nástroje
kontakt/. Soubor nahrajete pomocí tla*ítka
tla*ítkem
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Pro Export klikn"te na odkaz Exportovat v pravém horním rohu nástroje
kontakt/. Vyberte jeden z možných formát/ (doporu*ujeme formát Outlook
. Nástroj kontakt/ Vás požádá o
CSV) a export ukon*ete tla*ítkem
uložení exportovaného souboru na místní disk nebo jiné médium.
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ZÁVNR
V tomto krátkém návodu jste se dov"d"li jak vytvá(et a odesílat zprávy
s jednou *i více p(ílohami, co to jsou konverzace, jak organizovat zprávy
pomocí štítk/ a filtr/ a jak pracovat s kontakty
Emailová aplikace Gmail se neustále vyvíjí a v budoucnu lze o*ekávat celou
(adu nových funkcí, které ješt" dále zlepší tento již velice kvalitní nástroj.
Za tým Workline
Georgios Yiannakou

Copyright © Idealine Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento návod je výhradním majetkem spole*nosti
Idealine Solutions s.r.o. Nesmí být kopírován ani dále ší(en bez jejich písemného souhlasu.
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