
 

Въведение в Zimbra Collaboration Suite 
 

 
За да започнете работа със Zimbra е необходимо да стартирате някакъв Интернет 

Браузър. Вероятно имате инсталиран Internet Explorer , Mozilla Firefox , 

Google Chrome  или друг браузър. 

В полето за адрес трябва да запишете  
 
Когато сте сигурни, че сте изписали адреса правилно, трябва да потвърдите с 
натискане на клавиша Enter. На екрана Ви се появява следният прозорец:  
 

 Ако използвате Internet Explorer: 

 

изберете : 
 
 

 Ако използвате Mozilla Firefox: 

 
изберете : 



 

 
 Ако използвате Google Chrome: 

 
изберете : 
 
 
Можете да инсталирате сертификат CAcert Root Certificate във Вашия браузер (за SSL 
криптирани връзки, каквито използва Университетът за уеб базирани услуги) от 
http://www.cacert.org/index.php?id=3. 
 
Независимо от това дали сте инсталирали или не сертификата за сигурност, на екрана 
ще се появи следният прозорец: 
 

 

 
 
 
Тук трябва да въведете своето 
потребителско име (Username) и парола 
( Password) и да потвърдите с 
натискането на бутона  (или 
отново клавиша Enter).  

 
 
 
Имате възможност да изберете различна версия на Zimbra, спрямо устройството, 
което използвате:  

 
 
В случай, че използвате: 
 - по-стара компютърна конфигурация, изберете Standart (HTML) version, 
- съвременна компютърна конфигурация, изберете Advance (Ajax) version,  
- мобилно устройство или с по-малък екран (до 15 инча) – Mobile version. 
 



 

 

При правилно въведена комбинация, на екрана Ви се появява следният прозорец: 
 

 
 
 
В средата на се намира лентата с услуги:  
 

 
 
 
Най-често използвани от тях са:  

 Поща – тук се намира цялата Ви кореспонденция 

 Адресна книга – записват се адресите на Вашите колеги и приятели 

 Календар – записват се ангажиментите по часове и дни  

 Задачи – тук се записват както лични, така и колективни задачи 

 Документи – тук могат да се създават и форматират документи  

 Куфарче – тук могат да се съхраняват различни документи и файлове 

 Настройки – тук се определят системните настройки и предпочитания 
 
 
Сега ще разгледаме по подробно услугите: 

1. Поща  
 
Това е и началният прозорец на Вашата поща. Тук се намират всички Ваши писма.  
В лявата половина на екрана има препратки към Вашите папки. Първоначално те са :  

   
Входяща кореспонденция – Тук се намират всички писма, които 
сте получили. 

  
Изходяща кореспонденция – Тук се намират всички писма, 
които сте изпратили  

 
Чернови – Тук можете да запазите бланки на Ваши писма, които 
ще използвате често  

   Ненужно - Тук можете да изпращате нежеланата или ненужна 



 

 

кореспонденция  

 
Кошче – Тук се намират изтрите от Вас писма (докато не ги 
премахнете и от тази папка) 

 
Имате възможност за различни промени като например създаването на нова папка, в 
която можете да отделяте една кореспонденция от друга. Можете също да 
преименувате, изтривате, местите и споделяте папки.  
Това става като кликнете с десен бутон върху някоя папка. Появява се списък с 
възможните действия, а именно: 
 

 
 
 
 

При наличие на писмо за да проверите 
неговото съдържание е необходимо да 
кликнете еднократно с мишката върху 
него. В долната половина на екрана Ви 
се визуализира текста на писмото, 
неговият автор и e-mail адреса, от 
който е изпратено. 
Имате голям брой възможности за 
работа с дадено писмо:  

 
 
 

 

 
 
Можете да напишете отговор, да 
препратите писмото, да го редактирате, 
преместите, изтриете, принтирате, да 
го маркирате като непрочетено или да 
му сложите етикет, в зависимост от 
категорията, към която спада според 
Вас. 

 
Най- често използваните от тях се намират точно над самите писма. Нека разгледаме 
някои: 
  
   Ново писмо – създаване на ново писмо 

  
Маркирай като непрочетено – маркиране на писмото като непрочетено с 
цел препрочитане след време 

  
Отговори –  автоматично се попълват полета за получател и се запазва 
текста на предходното писмо 

  
Препрати – може получената кореспонденция да се препрати и до други 
хора, свързани с нея. 

 Редактирай  - възможност за редактиране на писмото 

 
Маркирай – могат да се създават различни етикети на писмата, с цел 
сортиране и евентуално по-лесно откриване  



 

 

   Изтрий – изтриване на писмото  

   
Премести  - преместване на писмото от папката Кутия, в друга 
прозиволно избрана 

 
Принтирай  - принтиране/отпечатване на текста на писмото 

  
Ненужно  - преместване на писмото в папката с не-спешна/ненужна 
кореспонденция, с цел евентуално преразглеждане след време 

 
 

2. Адресна книга  
 
Тази книга е създадена, за да се улесни процесът на изпращане на писма. Ако са 
въведени тук адресите могат да се използват многократно. Като освен e-mail, могат да 
бъдат записани голям брой данни за лицето, като имена, отдел, домашен и служебен 
адрес, телефон, рождена дата, бележки и много други. Веднъж въведени, адресите 
могат да се редактират и сортират по азбучен или друг ред. От тук лесно могат да 
бъдат добавяни при писане на писмо. При кликване на бутонът, точно до адреса на 
получателят се появява следният прозорец:  

 

 
 

Селектираните адреси, с помощта на бутона   преминават в дясното поле. 
Когато сме избрали всички получатели е достатъчно да потвърдим с бутона ОК и 
адресите са добавени към нашето писмо.  
 
Добавянето на контакт става с избиране на бутона New Contact от менюто New:  



 

 

 

 
 
След въвеждане на желаната информация се избира Запаметяване (Save) и контакта е 
добавен успешно. 
Тук също могат да се слагат етикети на контактите, с цел някакъв вид групиране. 
Пример:  

 
 

Тук разделението е по отдели, като всеки от тях има различен цвят маркер. Веднъж 
създадени маркерите могат да се използват навсякъде, където са необходими, 
например при кореспонденцията – тя може да бъде класифицирана аналогично. Така 
много по-лесно може да се ориентира човек при нужда.  
 


