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Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban
meglévő és új ügyfeleink számára.

Ebben a tájékoztatóban több helyen hivatkozunk különböző azonosítókra és a hozzájuk tartozó
jelszókra, amiket szögletes zárójelek közé teszünk. A különböző azonosítókat és jelszókat a
kapott webhosting adatlapon vagy a webhosting szerződésében találja meg.
Amennyiben ebben a tájékoztatóban nem talál választ vagy szeretne a szolgáltatáson ill.
beállításain változtatni - legyen az akár egy jelszó módosítás - keressen minket az utolsó oldalon
található elérhetőségeinken!

E-mail
Kérjük, hogy levelezőprogramját, az alábbi paraméterek alapján állítsa be:
●
POP3 kiszolgáló (beérkező levelek): mars.intelliweb.hu
●
SMTP kiszolgáló (kimenő levelek): a POP3 beállításokkal megegyező beállítások, a
kiszolgáló jelszó hitelesítést igényel.
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●
Fióknév/felhasználónév: [teljes e-mail cím]
●
Jelszó: [az e-mail címhez tartozó jelszó]

Webmail
Webmail felület közvetlen címe: https://webmail.intelliweb.hu

A belépéshez kérjük adja meg:
felhasználónév:
[e-mail
cím]
jelszó: [az e-mail címhez
tartozó jelszó]

●
●
A

belépést követően az alábbi oldal jelenik meg:

Aktuális E-Mail címéhez tartozó jelszavát a Beállítások menüpontban a Jelszók fül alatt tudja
megváltoztatni.
Az aktuális postafiók kihasználtságot az E-Mail menüpont által megjelenített oldal alján láthatja:
Diszk használat.

Az Outlook Express beállítása
Meglévő fiók módosítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyissa meg az Outlook Express-t
Kattintson az Eszközök > Fiókok... menüpontokra
Kattintson a Levelezés fülre, megjelenik e-mail fiókjainak listája
Kattintson arra a fiókra, amit módosítani kíván, majd a Tulajdonságok gombra
Kattintson a Kiszolgálók fülre
Beérkező levelek (POP3): mezőbe írja be: mars.intelliweb.hu

7.

Kimenő levelek (SMTP): mezőbe írja be: mars.intelliweb.hu
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8.
Fióknév: mezőbe írja e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
9.
Jelszó: mezőbe írja az e-mail címhez tartozó jelszót
10.
Jelölje be a Jelszó tárolása opciót, ha nem akarja minden alkalommal újra megadni
jelszavát
11.
A Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés használatával opció ne legyen
bejelölve
12.
Kimenő levelek kiszolgálója alatt jelölje be a A kiszolgáló hitelesítést igényel opciót,
majd kattintson a Beállítások gombra
13.
A megjelenő ablakban az első opció legyen megjelölve: A beérkező levelek
kiszolgálójával azonos beállítások használata
14.
Kattintson az OK gombra, majd újra az OK gombra
15.
Kattintson az Internet fiókok ablak Bezárás gombjára. Fiókja kész a használatra!

Thunderbird 13.0 (vagy újabb) beállítása
Meglévő fiók módosítása
1. Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt!
2. Kattintson az Eszközök > Postafiókok beállításai... menüpontra!
3. Bal oldalon kattintson arra fiókra, amit módosítani kíván, majd a fiók neve alatt látható
lehetőségek közül válassza ki a Kiszolgáló beállításait!
4. Kiszolgáló: mezőbe írja be: mars.intelliweb.hu
5. Felhasználói név: mezőbe írja e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
6. Ismét a bal oldalon, a fiók neve alatt látható lehetőségek közül válassza ki a Levélküldő
kiszolgáló (SMTP) pontot!
7. Válassza ki a postafiókjához rendelt kiszolgálót, majd kattintson a Szerkesztés gombra!
8. Kiszolgáló: mezőbe írja be: mars.intelliweb.hu
9. A Biztonság és hitelesítés részben az Azonosító és jelszó használata legyen bepipálva!

10. Felhasználói név: mezőbe írja teljes e-mail címét
11. A Biztonságos hitelesítés használata ne legyen bepipálva!
12. Kattintson az OK gombra és ismét az OK gombra. Gratulálunk, fiókja kész a használatra!

Új fiók beállítása
1. Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt!
2. Kattintson az Eszközök > Postafiókok beállításai... menüpontra!
3. Az új ablak alján görgesse le a Postafiók-műveletek lenyíló ablakot, majd válassza a postafiók
hozzáadása gombot!
4.Adja meg nevét, teljes email címét és az emailhez tartozó jelszavát. (Webhosting
szerződésben található)
5. Kattintson a folytatás gombra!
6. Kattintson a kézi beállítás gombra!
7. Bejövő levelek kiszolgálója: mars.intelliweb.hu (POP3) port: 110 SSL: Nincs Hitelesítés:
Normál jelszó.
8. Kimenő levelek kiszolgálója: mars.intelliweb.hu (SMTP) port: 465 SSL: SSL/TLS Hitelesítés:
Normál jelszó.
9. Felhasználónév: írja be a teljes email címét, majd kattintson a Fiók létrehozása gombra!
10. Gratulálunk, fiókja kész a használatra!
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Fontos, ha a kimenő portnak a 465-öt állította be, SSL/TLS titkosítással, az alábbi részt figyelmen
kívül hagyhatja!
Ha az Ön internetelérését a T-Home (korábban T-Online , Axelero) Invitel, Fibernet vagy a
UPC szolgáltatja, a levelezési beállítások megjelölt lépésénél eltérő módon kell eljárnia. SMTP
kiszolgálónak a T-Home, Invitel, Fibernet ill. UPC SMTP kiszolgálóit, az annak megfelelő
beállításokkal kell megadnia. Segítségért forduljon a T-Home, Invitel, Fibernet vagy a UPC
ügyfélszolgálathoz!

Háttér: A T-Home, Invitel, Fibernet és a UPC, az internetelérési szolgáltatásokra SMTP port (25)
szűrést vezetett be, ami meggátolja az ügyfelek levélküldését minden olyan esetben, amikor nem
a T-Home, Invitel, Fibernet ill. UPC SMTP szerverén keresztül menne a levél.

Webtárhely
FTP
A webtárhely FTP (File Transfer Protocoll) kliens programmal (Például: FileZilla, Total
Commander) érhető el. FTP kliens programhoz szükséges elérési adatok:
●
●
●

FTP kiszolgáló: mars.intelliweb.hu
FTP azonosító: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
FTP jelszó: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg

Könyvtárak
A webtárhelyen az alábbi - webhosting szolgáltatáshoz kapcsolódó - rendszerkönyvtárakat találja
meg:

/web
Weboldalának tartalmát (www.[domain-neve]) ebbe a könyvtárba töltse föl! A /web könyvtár
tartalma fog megjelenni a böngészõben, amikor valaki megnézi weboldalát. A könyvtáron belül
tetszõleges könyvtárszerkezetet hozhat létre és igény szerint módosíthatja.

/noweb
A tárhelyen elhelyezhet olyan fájlokat is, amiket nem szeretne a weben elérhetõvé tenni. A /noweb
könyvtár tartalmát csak ön érheti el.
A /noweb könyvtáron belül található a /noweb/upload_php könyvtár, ebbe a könyvtárba kerülnek a
php scriptek által feltöltött fájllok. Ha az Ön weboldalán nem fut php script, akkor ezzel nem is kell
foglalkoznia, viszont ne is törölje le!

Total Commander beállítások
1. Nyissa meg a Total Commander-t!
2. Kattintson a felső menüsorban a Hálózat-ra, majd az FTP kapcsolódásra!
3. Az új ablakban, kattintson az "Új kapcsolat..." gombra!
4. Szintén egy új ablak fog megnyílni. Az első mező neve: Kapcsolat neve: Ezt tetszőlegesen
elnevezheti.
5. Kiszolgáló neve: mars.intelliweb.hu
6. Felhasználó név: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
7. Jelszó: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
8. A többi mezőt hagyja változatlanul
9. A "Passzív mód használata az átvitelhez (mint a böngészőkben)" előtt található négyzetet
jelölje be
10. Kattintson az "OK" gombra!
11. Majd kattintson a "Kapcsolódás" gombra! A Total Commander beállításai elkészültek.

Adatbázis elérése - MySQL
ACTIVE vagy bővebb webhosting szolgáltatáscsomag része a MySQL adatbázis elérés.
●
●

PhpMyAdmin webes felület: https://myadmin.intelliweb.hu
Kiszolgálónév a PHP scriptekben: localhost

●
Az adatbázisnév, felhasználónév és jelszó a webhosting adatlapon vagy szerződésben
található meg.

Webstatisztika elérése - AWStats
Weboldala látogatottságát a webhosting szolgáltatás részeként biztosított professzionális
webstatisztikai rendszerrel követheti figyelemmel.
Online webstatisztika: https://awstats.intelliweb.hu
A statisztikai adatokat csak Ön láthatja. Az eléréshez szükséges felhasználónév és jelszó a
webhosting adatlapon vagy szerződésben található meg.
●

További segítség

Ha kérdése merül fel, melyre nem talált kielégítő választ vagy további segítségre van szüksége,
kérjük keressen minket:

Bella András
ügyfélreferens
bella.andras@wwh.hu
telefon: 30/475-0766
fax: 72/998-224
Kapoli András
ügyvezető
kapoli.andras@wwh.hu
telefon: 30/9461-223
fax: 72/998-224
Intelliweb Kft.
levelezési cím: 7627 Pécs, Marx u. 23.
fax: 72/998-224

