
Кратко упатство за користење на Унет веб-маил сервисот.

1. Како до веб-маил сервисот на Унет?
- По отварање на пребарувачот кој го користите како Google Chrome, Mozilla Firefox, IE или др. потребно

е во полето линк да напишете: www.webmail4.unet.com.mk како на Слика 1.

Слика 1.

- Приказот која ќе го добиете од бараната веб страната на Унет веб-маил сервисот како на слика 2.

Слика 2.

- Со внесување на податоците за пристап Корисничко име и Лозинка кои претходно ги имате добиено
од Унет се клика на копчето Најава како на Слика 3.

Слика 3.



2. Како да го користам веб-маил сервисот на Унет?
- За да напишете нова порака потребно е да клинете на иконата како на слика 4

Слика 4

- По што ке го добиете следниот приказ на екранот како на слика 5

Слика 5

- Со пополнување на податоци во полето Примач ( маил адреса до кого ја испраќаме пораката )
- Со пополнување на податоци во полето Наслов ( наслов на пораката која ја испраќаме )
- Со внесување на пораката која сакаме да ја испратиме во просторот под полето Наслов
- По завршување на пораката и претходно внесените подацои како Примач и Наслов кликаме на

иконата по што пораката се испраќа веднаш.



3. Како да ги подесам личните податоци за испраќач?
- Со одбирање на опцијата Нагодувања како на слика 6

Слика 6

- Се добива следниот приказ како на слика 7

Слика 7

- Се одбира папката Идентитети како на слика 8

Слика 8



- Се одбира постоечкото име на корисник од левата страна во прозорот по што ќе го добиете следниот
приказ како на слика 9

Слика 9

- Со пополнување со ваши податоци во полињата Име за приказ, Е-пошта и останатите како на слика 10
ги сетирате податоците за приказ кои ќе бидат прикажани во пораките кои ги испраќате.

Слика 10

За сите останати нејаснотии кои не се опфатени во ова кратко упатство слободно можете да се обратите до
техничката служба на Ултранет Унет во рамките на работното време каде нашите технички лица ке ви излезат во
пресрет при решавање на настанатите проблеми.


