
1997 október másodikától 
ingyenes e-mail szolgáltatás
indul: 

freemail.c3.hu
elektronikus levelezés webfelületen
és telefonon 
ingyen és hirdetésmentesen
Magyarországon az elektronikus levelezés elterjedésének legfôbb akadálya, hogy csupán egy viszonylag szûk kör tud
ingyenes postaládához jutni: ez gyakran még az internet hozzáféréssel rendelkezõk számára sem megoldható. (A dial-up
szolgáltatók díjcsomagjaival általában csak egyetlen egy e-mail cím jár együtt, amelyet jobb híján több családtag,
munkatárs használ.) Nyilván ennek köszönhetõ, hogy az utóbbi idôben Magyarországon is sokan kezdték igénzbe venni
az ingyenes postaládát kínáló amerikai cégek (pl. HotMail, UsaNet) szolgáltatásait, annak ellenére hogy ez a megoldás
az internet vonalak terheltsége miatt általában idõigényes. Ezért kézenfekvõnek tûnt Magyarországon is elindítani olyan
szolgáltatást, mely a fenti igényeket kielégíti, és jelentõsen hozzájárul az internetes kommunikáció szélesebb körben
történõ elterjedéséhez.

A freemail az elsô olyan szolgáltatás Magyarországon, mely ingyenes elektronikus levelezést tesz lehetôvé bárki
számára:
- aki még nem használja, de szeretné
- aki otthonról is szeretne levelezni
- aki eléri az internetet, de nincs saját  postafiókja 
- aki a hasonló amerikai szolgáltatások elérését lassúnak találja

A freemail kétféleképpen használható: webfelületen és telefonos (POP3) kapcsolaton keresztül. 

1. levelezés webfelületen 
Aki használta már a HotMail vagy az USANet szolgáltatásait, annak nem lesz különösebb gondja a freemail
webfelületének használatba vételével, mivel az egész felület magyar nyelvû. A freemail ugyanazt az igényt hivatott
kielégíteni, melyet a népszerû amerikai szolgáltatók, azzal a jelentôs különbséggel hogy lévén nonprofit kezdeményezés,
nem terheli a felhasználó postáját  reklámokkal. A szolgáltatás azoknak jelent segítséget, akik:
- kis cégek alkalmazottaiként munkahelyükön rendelkeznek web-eléréssel, de saját postaládát nem kaptak, így csak
ritkán és hivatalos ügyben használnak e-mailt
- internet-kávézókban vagy oktatási intézmények termináljain rendszeresen szörfölnek, de postafiókjuk nincs
- „közös” dial-up elérést használnak családtagjaikkal, melyhez csak egy e-mail cím jár 

2. telefonos (POP3) elérés
Aki otthonról szeretne levelezni, annak csupán egy számítógépre és modemre van szüksége hogy elektronikus leveleket
fogadjon és küldjön. A telefonos (POP3) elérés a Matáv Rt. által biztosított kedvezménynek köszönhetôen az egész
ország területén helyi tarifával mûködik. Ez a szolgáltatás azoknak jelent segítséget, akik:



Tanácsok a freemail használatához
A freemail kétféleképpen (webfelületen és modemes eléréssel) használható. 

Mivel a  webfelületen való levelezéssel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a http://freemail.c3.hu/help/ címen,  az alábbiakban
csupán a modemes elérést részletezzük.

A modemes hozzáférést használva napi tíz percnyi kapcsolat áll rendelkezésére érkezett levelei letöltéséhez, illetve kimenõ leveleinek
elküldéséhez. Ez az idõkorlát bõven elegendõ ahhoz hogy naponta legalább kétszer letöltse/elküldje postáját. (Egy átlagosnál rosszabb
minõségû - 9600 bps - modemmel tíz perc alatt 100 átlagos terjedelmû levél átvitele lehetséges.) 

A modemes eléréshez szüksége van egy modemmel és megfelelõ szoftverekkel felszerelt számítógépre. Számítógépén mûködnie kell
az internet elérését lehetõvé tevõ hálózati beállításoknak (TCP/IP),  illetve a telefonos kapcsolatot biztosító PPP protokollnak.
Postaládája létrehozásához szüksége lesz egy terminál(-emulátor) programra, levelei eléréséhez pedig egy levelezõprogramra, mely
támogatja a POP3 szabványú levelezést.

Kérjük, mielõtt használatba venné a freemail modemes szolgáltatását, gyõzõdjön meg róla, hogy a fenti követelményeknek az Ön által
használt rendszer megfelel, ellenkezõ esetben telepíteni kell a hiányzó alkotórészeket. A különbözõ operációs rendszerekhez az alábbi
csomagokat ajánljuk:

Modem és számítógép tekintetében elvileg bármilyen típus megfelel a freemail használatához, tekintve azonban a modemes kapcsolat
napi tíz perces idõkorlátozását, javasoljuk legalább egy 9600 bps sebességû modem használatát. A rendszer 33.6 Kbps maximális
sebességgel használható.

Amennyiben még nem rendelkezik freemail-postafiókkal, úgy az elsõ lépés a freemail használatba vételéhez a jelszóval védett
személyes postafiók elkészítése. (Postafiókját akár a webfelületen, akár terminál módban is elkészítheti: az elkészült postafiók
természetesen azonos, levelek a webfelületen és modemes hozzáféréssel is olvashatók vagy küldhetõk róla.) 
Amennyiben modemen keresztül szeretné elkészíteni postafiókját, akkor a következõképpen kell eljárnia:

Indítsa el terminál-emulátor programját, és tárcsáztassa a 06 40 200027 telefonszámot.
A kapcsolat létrejötte után válaszoljon a feltett kérdésekre. Amire figyelnie kell:

lehetõleg ne használjon ékezetes karaktert (a freemail elfogadja, de más rendszerekben esetleg problémát okoz)
az Ön levélcíme az azonosító@freemail.c3.hu lesz, az azonosító legalább 3, maximum 8 betûs lehet
a jelszó legalább 5, maximum 8 betûs lehet (a rendszer nem ellenõrzi a jelszavak bonyolultságát, 

de leveleinek védelme érdekében olyan jelszót adjon meg, amely mások által nehezen található ki)
a rendszer azért kérdezi meg az Ön teljes nevét, hogy elküldött leveleiben azt a feladó rovatban szerepeltethesse, 

megkönnyítve a címzett számára az Ön azonosítását
amennyiben válaszolt a feltett kérdésekre, a rendszer felsorolja a megadott adatokat 

(ekkor még van lehetõsége módosítani azokat)
amennyiben az adatokat Ön elfogadja, az Ön freemail-postaládája automatikusan elkészül, és a terminál kapcsolat megszakad

Ha postafiókja elkészült, nincs más hátra mint kipróbálni: ehhez azonban még be kell állítania a saját gépén futó programokat.

A hálózati szoftverek(TCP/IP) konfigurálásakor Önnek semmilyen adatot nem kell beállítani, a kiszolgáló rendszer minden paramétert
automatikusan szolgáltat az Ön rendszere számára. (Bizonyos rendszerekben - pl. MacTcp - szükség lehet arra, hogy megadja a Domain
Name Server-ek „DNS” - címét: 194.38.96.80 és 194.38.96.90) Arra azonban szükség van, hogy a telefonos kapcsolatot létesítõ szoftver
számára(PPP) megadja a freemail telefonszámát (06 40 200027 - az ország egész területérôl helyi tarifával hívható kék szám), a
„felhasználónév” (user name) rovatban a teljes e-mail cimét (azonosító@freemail.c3.hu), a „jelszó” (password) rovatban pedig a jelszavát.

A levelezõprogramban az alábbiakat kell beállítania:
a kimenõ leveleit továbbító SMTP szerver neve: freemail.c3.hu
a leveleit fogadó POP3 szerver neve: freemail.c3.hu
adja meg azonosítóját, jelszavát, postafiókjának címét és az Önre vonatkozó egyéb adatokat

Sok szerencsét!

Terminál emulátor

TCP/IP

PPP

POP3 levelezõ

MacTCP Microsoft  Internet Mail beépített tárcsázóval és
TCP/IP támogatással vagy Trumpet Winsock 

az operációs rendszer része: telepítse a
kommunikációs csomagot

Macintosh Win31 Win95/NT

Microsoft Internet Mail beépített tárcsázóval és
TCP/IP támogatással vagy Trumpet Winsock

SmartCom

Microsoft Internet Mail, Eudora,
Netscape Mail

FreePPP vagy MacPPP

az operációs rendszer része:
HyperTerm

az operációs rendszer része:
telepítse a kommunikációs csomagot

Microsoft Internet Mail beépített tárcsázóval és
TCP/IP támogatással,  Eudora ill. Netscape Mail

Microsoft Internet Mail, Eudora,
Netscape Mail

az operációs rendszer része:
terminal.exe


