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Призначення сервісу «Cloud mail» на базі технологій Zimbra 

Хмарний поштовий сервіс «Cloud mail» провайдера GigaCloud на базі програмного 

забезпечення (ПЗ) і технологій Zіmbra – це повноцінний інструмент для комунікації та 

колективної роботи. 

Для кожного з користувачів, він містить:  

▪ електронну поштову скриньку об’ємом 10 Гбайт, із розширеними можливостями 

пошуку листів і підтримкою загальної книги контактів;  

▪ календар із індикацією наявності вільного/доступного часу у співробітників, 

бронюванням ресурсів, можливістю збирати зустрічі та призначати завдання; 

▪ внутрішній чат. 

Пошта захищена за допомогою вбудованих антиспаму та антивірусу, з можливостями 

додаткового налаштування. 

Веб-клієнт поштового сервісу має зручний та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс із можливістю 

зміни мови відображення, типу клієнта та виклику контекстних екранних довідок:    
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Замовлення послуги «Cloud mail» у Клієнтському порталі 

Зареєструйтесь/авторизуйтесь у Клієнтському порталі для замовлення сервісу «Cloud mail»: 

Виконайте вхід до Клієнтського порталу GigaCloud згідно Посібника користувача послугою. 

В розділі «Замовити» на сторінці порталу оберіть послугу «Cloud Mail»: 

У розділі «Конфігурація послуги» визначте основні параметри замовлення: 

▪ розрахунковий період (зверніть увагу, що послуга надаватиметься зі знижкою при 

обранні довших розрахункових періодів 6/12 місяців); 

▪ ваш основний поштовий домен, до якого будуть прив’язуватися поштові скриньки 

користувачів (у наведеному прикладі, лише для демонстрації послідовності 

налаштувань вказане доменне ім’я gigatest.pp.ua – замініть його на реальне власне); 

▪ бажану кількість облікових записів (поштових скриньок) користувачів. 

Увага! Після замовлення сервісу, кількість поштових скриньок користувачів може 

змінюватися через панель управління послугою. Максимальна кількість поштових 

скриньок обмежена у вікні замовлення на позначці 500 (для зняття обмеження, вам необхідно 

звернутися в технічну підтримку support@gigacloud.ua).  

https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://gigacloud.ua/uploads/0/2314-client_portal.pdf
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Перегляньте склад замовлення та калькуляцію (натисніть екранний напис «Детальніше»): 

Ознайомтесь з угодою публічної оферти, зробіть позначку у відповідному полі форми на 

підтвердження прийняття вами «Умов використання» і натисніть екранну кнопку «Замовити». 

Оберіть зручний для вас спосіб оплати та оплатіть замовлення, пересвідчіться у відображенні 

позначки активного стану послуги:  

Натисніть на екранну позначку сервісу «Zimbra».  

Виконайте початкові налаштування, користуючись панеллю управління послугою у новому 

відкритому вікні.  
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Початкові налаштування поштового сервісу Zimbra 

Виконайте початкові налаштування в панелі управління послугою у новому відкритому вікні. 

Додайте свої інші домени (якщо необхідно), створіть поштові скриньки (облікові записи 

користувачів), додайте псевдоніми та списки розсилок (якщо потрібно). 

Оберіть розділ меню «Управління доменами»: 

Увага! Якщо ваш домен не відображено у переліку «Домени» («Дані відсутні»), 

зверніться до Служби технічної підтримки GigaCloud. Якщо необхідно, одночасно 

додайте свої інші домени. Це пов'язано з необхідністю перевірки мережевої доступності та 

безпеки користування основним поштовим доменом, вказаним вами під час замовлення 

послуги «Cloud mail» Zimbra. 

Для забезпечення доставки повідомлень до адресатів, налаштуйте DNS-записи домену на 

серверах імен у панелі керування вашого доменного провайдера (для інших провайдерів, 

вигляд панелі може відрізнятися від наведеного нижче). Перейдіть до панелі провайдера. 

Створіть запис типу «МХ» з ім’ям хоста «@» і значенням у полі даних mx.zimbra.gigacloud.ua. 

Створіть 2 записи типу «TXT»: 

▪ з ім’ям хоста «@» і значенням у полі даних «v=spf1 ip4:94.131.240.34 ~all»; 

▪ з ім’ям хоста «_dmarc» і значенням у полі даних «v=DMARC1; p=reject; 

rua=mailto:admin@mysite», де mysite замініть на ім’я вашого домену.  
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Збережіть виконані налаштування DNS-записів на серверах імен доменного провайдера. 

Поверніться до Клієнтського порталу, оберіть розділ меню «Поштові скриньки»: 

Оберіть потрібний поштовий домен, натисніть на екранну кнопку «+Створити».  

Створіть перший обліковий запис – він буде використовуватися для адміністрування пошти. 

Пізніше, дані будь-якого облікового запису може бути змінено в інтерфейсі поштового 

сервісу. Введіть ім’я та прізвище першого користувача, його електронну адресу та пароль: 

Натисніть на екранну кнопку «Зберегти».   
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Додайте інші облікові записи, створіть списки розсилки та псевдоніми (якщо потрібно): 

Псевдоніми дозволяють використовувати альтернативні імена користувачів для одного 

облікового запису (поштової скриньки). 

У наведеному нижче прикладі admin@gigatest.pp.ua та igor.sikorsky@gigatest.pp.ua є 

поштовими адресами (e-mail) однієї людини – адміністратора пошти. Тобто, повідомлення з 

двох адрес будуть надходити на одну поштову скриньку, для цього облікового запису. 

Після створення першого облікового запису (адміністратора), є можливість авторизуватись з 

ним у веб-інтерфейсі Zimbra. 

Перейдіть у браузері за URL входу, як наведено у розділі меню «Деталі входу»:  
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Оберіть бажану версію веб-інтерфейсу Zimbra: 

Виконайте вхід, у роботі з поштовим інтерфейсом користуйтесь екранною довідкою та 

документацією Zimbra. 

Увага! Налаштування мобільного клієнта (смартфон) та Outlook для роботи з сервісом 

«Cloud mail Zimbra» наведено в окремих документах.  


