
Бизнес и-мэйлийн
үйлчилгээний зөвлөмж

СИСТЕМ 
АДМИНИСТРАТОР : Н.ТӨГӨЛДӨР



Агуулга
✓Бизнес и-мэйл гэж юу вэ ?

✓Бизнес и-мэйлийг хэрхэн ашиглах боломжтой вэ?

✓webmail.таныдомэйн.mn үйлчилгээ

✓Бизнес и-мэйлийг outlook болон бусад и-мэйлийн програм дээр хэрхэн
тохируулах вэ?

✓И-мэйл серверийн аюулгүй байдал, сервер дээрхи ерөнхий хамгаалалт

✓Түгээмэл гардаг асуудлууд, түүнийг хэрхэн шийдэх вэ?

✓Асуулт хариулт

✓Дүгнэлт



Бизнес и-мэйл гэж юу вэ?

Таны өөрийн байгууллага, бизнесийн нэрээр үүсгэсэн 
имэйл буюу цахим шуудангийн хаяг 

нэр@таныдомэйн.mn

Webmail.таныдомайн.mn

Webmail.mailhostbox.com 

mailto:нэр@таныдомайн.mn


И-мэйл илгээх процесс







Бизнес и-мэйлийг хэрхэн ашиглах боломжтой
вэ?



Webmail.таныдомэйн.mn хаягруу
хандаж ашиглах

Webmail.таныдомайн.mn хаяг руу зөвхөн вэб 
хандалтаар хандаж ашигладаг бол имэйлүүд манай 

сервер дээр хадгалагдах ба өөр газар давхар 
хадгалагдахгүй, илүү аюулгүй орчинд байна гэсэн 

үг. 



Webmail.таныдомэйн.mn



Үндсэн цэс Portal
Inbox: Энэхүү хэсэгт танд хамгийн сүүлд ирсэн и-мэйлүүдийг товч харуулна.

Appointments: Календар дээр ямар нэгэн тэмдэглэл хийсэн бол энэхүү хэсэгт

удахгүй

болох өдрийг танд сануулах болно.

Tasks: Tasks хэсэг дээр та ажлаа төлөвлөсөн бол энэхүү хэсэгт таны хийх

ёстой ажлын жагсаалт гарч ирэх болно.

Birthdays: Address Book дээр та шаардлагатай, чухал хүмүүсийг бүртгэж аваад бүртгэлийн
сан үүсгэх боломжтой. Birthdays хэсэг дээр удахгүй болох төрсөн өдрийг харуулна.
Ингэснээр та чухал хүмүүсийнхээ төрсөн өдрийг алдахгүй боллоо.

И-мэйл явуулахад автоматаар Address Book дээр тэмдэглэх сонголт ч мөн бий.

Facebook & Twitter: Та Facebook болон Twitter ашигладаг бол и-мэйлтэйгээ шууд
холбоорой. Ингэснээр та заавал Facebook болон Twitter сайт руу орох шаардлагагүй болж
нэг газраас статус бичих, бичлэгүүдийг унших хариулах боломжтой.



Нууц үг солих , цаг тохируулах



Авто форвард тохируулах



И-мэйл Rule



И-мэйл Rule
Имэйл рүүлийг та өөрийн хэрэгцээндээ тааруулж тохируулах боломжтой.

Conditions

Sender/From Имэйл илгээгч

Any recipient Имэйл хүлээн авагч

Subject Гарчиг

Маilling List Имэйлийн жагсаалт

To / cc Хэн рүү

Header Имэйлийн толгой хэсэг

Envelope -to Шуудан

Size Хэмжээ

Content Агуулга

Current Date Явуулсан цаг

Sender Address Хүлээн авагчийн хаяг

Action

Keep Хадгалах

Discard Устгах

Redirect to Дахин чиглүүлнэ

Move to folder Ирсэн имэйлийг шилжүүлнэ

Reject with reason Шалтгаан хэлж татгалзах



Signature үүсгэх



И-мэйл header шалгах

Имэйл header дээр бүхий л мэдээлэл агуулагдсан байдаг тул хуурамч

имэйлээс сэргийлэх боломжтой .



Хэрэглээний клиент програм



Өөрийн компьютер дээр

и-мэйл клиент програм суулгаж ашиглах

Өөрийн компьютер дээр имэйл клиент програм /MS Outlook, Outlook

Express, Netscape, Mail, Eudora, Tunderbird / суулгаж ашиглах

тохиолдолд та компьютер дээр өөрийнхөө и-мэйлүүдийг байршуулна

гэсэн үг юм.



И-мэйл тохиргоо



И-мэйл тохиргоо
•IMAP арга нь сервэр болон комьютер дээрх имэйл яг адилхан байдаг.
Сервэр дээрх имэйлээ устгасан тохиолдолд дагаад компьютер дээрх
имэйл устдаг. Мөн комьютер дээрээ имэйл устгавал дагаад сервэр
дээр устдаг. Хоорондоо шууд хамааралтай ажилладаг гэсэн үг.

•POP арга нь сервэрээс эмайлээ өөрийн комьютер дээрээ татаж авсны
дараа сервер дээрхи эмайл устдаг. Сервер дээр эмайл устсан ч
компьютер дээрхи эмайл тань хэвэндээ устдаггүй хадгалагдсан
байдаг. POP тохиргоогоор имэйлээ компьютер дээр татахдаа 1 хувийг
нь сервэр дээр үлдээхээр тохиргоо хийж болдог. Энэ нь гадаад руу
явахад вэбмэйл дээрээс хэрэгтэй мэдээллээ харахад тустай байдаг.



Алхам 1
Outlook програмаа нээсний дараа Add account хэсэгт Manual setup 
additional server types сонгоно.

Click to add text



Алхам 2
POP or IMAP хэсгийг сонгож өгнө.



Алхам 3

POP болон IMAP аль аргаар .



Санамж
Хэрвээ таньд интернет үйлчилгээ үзүүлдэг компани (ISP) тань өөрсдийн
сүлжээн дээр мэйл шүүх зорилготой мэйл сервер буюу мэйл гарц тавьсан
тохиолдолд тухайн ISP компаниас мэйл гарах серверийн хаягийг авах
хэрэгтэй.

Magicnet : Outgoing mail server (SMTP): smtp.magicnet.mn

UlusNet : Outgoing mail server (SMTP): smtp.unet.mn

Univision :Outgoing mail server (SMTP): smtp.univison.mn

Outgoing mail server (SMTP): smtp2.univison.mn

MobiNet : Outgoing mail server (SMTP): smtp.mobinet.mn

Таны smtp сервер : us2.smtp.mailhostbox.com

Таны pop сервер : us2.pop.mailhostbox.com



Алхам 4
More settings дээр дараад “Outgoing Server “ хэсэг дээр “My outgoing mail 
server requires authentication” тохиргоог идэвхижүүлнэ



Алхам 5
Дамжих портоо сонгож өгнө . Имэйл хүлээн авах порт-POP - 110 , 

995 Имэйл илгээх порт-SMTP – 25, 587



Дата файл

File -> Account Settings -> Account 

Settings... нэвтэрнэ. Data Files дотор

таны эмайлын дата хадгалагдаж

байгаа. Location хэсэгт нь таны дата

хаана байрлаж байгаа нь харагдана .

C:\Users\User\Documents\Outlook



Компьютер дээр
хадгалагдаж буй
и-мэйл

Тухайн дата файлыг
хуулбарлаж авснаар
өөрийн имэйлээ
нөөцөлж байгаа хэрэг
юм .



Санамж
Lg006 алдаа – пассвордын алдаа

Lg003 алдаа – системийн алдаа

Undelivered Mail Returned to Sender / 550.5.7.1/  алдаа 

IP хаяг Blacklist-д орсон эсэхийг шалгах /mxtoolbox.com/

Сервер дээр блоклогдсон эсэхийг шалгах .  / windows firewall ,
telnet хийж үзэх , tcptrace.exe /



Санамж
Веб и-мэйлийн хэмжээ  - 5GB

Attachment файл хэмжээ (body , subject , attachments) - 30mb

Цагт 100 имэйл илгээх боломжтой . (нэг домайнтай бүх 
хэрэглэгч)

Илгээгч тоо (cc , bcc)– 50



Хэрэглэгчдийн нууц үгээ алдаж буй
шалтгаан

❖Нууц үгээ тааж болохуйц энгийнээр сонгосон байх/ихэвчлэн олон нийтийн сүлжээ
эсвэл хувийн мэдээлэл ашиглан таадаг/

❖Нууц үгээ хуваалцсан байх, өөрийн цахим бүртгэлүүд дээрээ ижил нууц үг ашиглах

❖Тухайн имэйл хаяг руу нэвтрэхэд хэрэглэж буй төхөөрөмж халдварлагдсан эсвэл
keylogger/гараас оруулсан товчлуурын мэдээлэл бүртгэдэг програм/ суусан байх. Та
нууц үгээ бусдад хэлсэн бол энэ эрсдэл 2 дахин нэмэгдэнэ.

❖Phising/хууран мэхлэх аргаар өөр хуудас хуу хөтлөн оруулах/

❖Хэрэглэгчийг мэхлэхийн тулд илгээгчийн хаяг болон тухайн хэрэглэгчтэй
хамааралтайгаар дуурайлган хийсэн нэвтрэх форс бүхий бүртгэл, хаяг, нууц үг мөн
нууц мэдээллийг асуусан байх бөгөөд хуурамч вэбсайтын холбоос руу хөтлөх,
хортой файлууд татуулах гэх мэт



Жишээ
Хэрэглэгч өөрийн нууц үгээ ашиглаж буй хөтөч дээр хадгалсан байдаг. (mozilla , chrome 
гэх мэт)

Mozilla хөтөч : Options - Security – Saved logins цэсэнд хадгалагдсан байдаг.

Chrome : Settings – Manage Password хэсэгт бүр пассвордууд хадгалагдсан байдаг.



Router Password 

USERNAME : admin

PASSWORD : admin

Command promt ( cmd )  =>

ipconfig /all

(192.168.1.1 default gateway) 

http://192.168.1.1



Webmail.таныдомэйн.mn



HTTP болон HTTPS

HTTP буюу 80 портоор тохируулсан үед

HTTPS буюу 443 портоор тохируулсан үед



SSL суулгах 



Дээр дурьдсан эрсдэлүүд гаргахгүй байх нь өөрийн 

болон байгууллагын өмнөөс харилцаж байгаа хүн 

бүхний цахим орчин дох ҮҮРЭГ байдаг.

Манайхаас шалтгаалаагүй хүчин зүйлсээс болж

нууц үгээ алдсан байгаа нөхцөлд манайх

хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг анхаарна уу.



Хэрвээ халдлагад өртсөн бол яах вэ?

Хэрэглэгч дээр ноцтой асуудал гарсан бол цаг
алдалгүй бидэнд хандаж найдвартай
бөгөөд үргэлжлүүлж шалгахад хэрэгтэй хангалттай
мэдээлээр хангана.

Сервэр дээрх лог журам гэж байдаг. Хамгийн ихдээ 30
хоног байдаг тул хугацаа алдах тусам асуудлыг
тодорхойлоход хүндрэлтэй болдог.

Аль болох хурдан албан тоот ирүүлэх хэрэгтэй.



Бидэнтэй холбогдох

ДОМЭЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 330017

ТЕХНОЛОГИ: 312065/24ЦАГ/

FACEBOOK ХУУДАС : MAGICNET ISP

WWW.MAGICNET.MN, ЗӨВЛӨГӨӨ БУЛАН



Анхаарал тавьсанд

баярлалаа

2017.10.25


