
INTERNET

POȘTA ELECTRONICĂ (E-MAIL)



N-AI E-MAIL ... NU EXIȘTI?

Un şomer merge să se angajeze la Microsoft ca om de 

serviciu. Managerul de acolo îl supune unui test de 

aptitudini: spălatul podelelor, spălatul geamurilor etc. 

După test îi spune: 

- Vei avea un salariu de 30 $ pe zi. Lasă-mi adresa de e-

mail ca să-ţi trimit formularul să îl completezi şi să-ţi

spun unde şi când să vii în prima zi la lucru.

Şomerul recunoaşte cinstit că nu are nici calculator, nici

adresă de e-mail. 



N-AI E-MAIL ... NU EXIȘTI?

- Atunci înseamnă că tu virtual nu exişti şi deci nu te pot 

angaja la Microsoft", îi spune managerul. 

Uimit, omul pleacă şi neştiind ce altceva ar putea face, cu 

ultimii 10$ din buzunar cumpără o ladă cu 10 kg de roşii 

de la supermarket, pe care, în două ore, le revinde cu 

profit de 100%. 

Repetând procedeul de mai multe ori în ziua aceea ajunge

seara cu aproape 100 $ mai mult decât avea dimineaţa. 

Aşa a realizat că putea să trăiască vânzând roşii.



N-AI E-MAIL ... NU EXIȘTI?

Sculându-se dimineaţa devreme şi culcându-se noaptea

târziu omul nostru a realizat un profit bun în scurt timp.

Apoi şi-a cumpărat o maşină pentru transportul roşiilor, 

iar la sfârşitul primului an a avut un întreg parc de 

camioane şi o mulţime de angajaţi dintre şomerii ca şi el, 

toţi vânzând roşii. 

Era momentul ca gândindu-se la viitorul soţiei şi al 

copiilor să facă o asigurare pe viaţă.



N-AI E-MAIL ... NU EXIȘTI?

A telefonat deci unei companii de asigurări şi a ales o 

asigurare foarte scumpă, care să reflecte noua lui situaţie

de milionar. 

La sfârşitul convorbirii, persoana cu asigurarea i-a cerut

adresa de e-mail pentru a-i trimite documentaţia.



N-AI E-MAIL ... NU EXIȘTI?

Când omul nostru a spus că nu are aşa ceva, persoana de 

la compania de asigurări a fost uimită:

- Cum ai reuşit atunci să faci o asemenea avere fără

internet, e-mail şi e-commerce? Imaginează-ţi unde ai fi 

fost acum dacă ai fi fost conectat de la început.

Milionarul roşiilor a răspuns prompt: 

- Îmi imaginez. Aş fi fost om de serviciu la Microsoft.



CE ÎNSEAMNĂ E-MAIL? 

Termenul e-mail, este prescurtarea sintagmei electronic

mail (poștă electronică) și se referă la serviciul de

mesagerie scrisă expediată electronic (pe internet).

Prin e-mail se pot trimite mesaje scrise (echivalentul

scrisorilor) cu sau fără fișiere atașate.



ADRESA DE E-MAIL

Adresa de email este compusă din:

Între numele de utilizator și cel al serverului de mail se
folosește caracterul „@”.

ion_ionescu@gmail.com; contact@emag.com

Partea adresei Exemple Echivalentul cu adresa poștală

Numele de utilizator

ion_ionescu

miky32

comenzi

Numele și prenumele

Numele serverului de mail

yahoo

gmail

emag

Strada, număr, bloc

Domeniul .ro; .com; .eu Localitatea



AVANTAJELE E-MAILULUI

Rapiditate – mesajele sunt transmise aproape instantaneu;

Comoditate – mesajele pot fi transmise cu minim de

efort, la distante mari;

Costuri reduse;

Accesibilitate – pot fi transmise mesaje oricând, oriunde

si de oriunde, cu condiția sa avem acces la Internet;

Eficiență – mesajele pot fi transmise simultan mai multor

persoane.



DEZAVANTAJELE E-MAILULUI

Pericolul de infectare a computerului cu viruși

informatici;

Primirea de mesaje nedorite (spam);

Pericolul furtului de date personale.



CREAREA UNUI CONT DE E-MAIL

Pentru a crea o adresă de email accesăm serverul pe

care dorim să ne creăm căsuța de poștă electronică, dăm

click pe creați un cont și urmăm pas cu pas indicațiile

primite.



CREAREA UNUI CONT DE E-MAIL

Numele de utilizator ales trebuie să fie unic. Nu pot fi

două căsuțe de e-mail cu același nume de utilizator pe

același server de e-mail, iar parola trebuie să fie greu de

ghicit de către alte persoane.



CREAREA UNUI CONT DE E-MAIL



INTERFAȚA CĂSUȚEI DE E-MAIL

După crearea adresei de e-mail putem accesa căsuța de

poștă electronică unde găsim mesajele primite de la alte

persoane și de unde putem trimite mesaje către alții.

Interfața căsuței de poștă electronică diferă de la un

server la altul și, în unele cazuri, poate fi personalizată de

către utilizator.



INTERFAȚA CĂSUȚEI DE E-MAIL

Zona de 

etichete

Lista de mesaje primite

Casetă de căutare

Butoane pentru operațiuni cu mesaje

Informații despre utilizator, setări, aplicații Google



INTERFAȚA CĂSUȚEI DE E-MAIL

Zona de 

etichete
Lista de mesaje primite

Casetă de căutare

Butoane pentru operațiuni cu mesaje

Informații despre utilizator, 

setări



STRUCTURA UNUI E-MAIL

Un e-mail este compus din două părți:

Antet (Header), care conține mai multe câmpuri cu

informații despre mesaj

Corpul (Body), care conține mesajul propriu-zis.



ANTETUL UNUI E-MAIL

Antetul unui email conține mai multe câmpuri:

Expeditorul (From) – adresa de e-mail a expeditorului

Destinatarul (To) – adresa de e-mail a destinatarului/destinatarilor

Subiectul (Subject) – subiectul mesajului

Data (Date) – data și ora trimiterii mesajului

Copie la indigo (Cc sau Carbon Copy) – adresele altor persoane cărora le

este adresat mesajul

Copie la indigo oarbă (Bcc sau Blind Carbon Copy) - adresele altor

persoane cărora le este adresat mesajul, dar care nu pot fi văzute de către

ceilalți destinatari



Butonul pentru crearea unui mesaj nou se găsește

deasupra zonei de etichete:

CREAREA UNUI MESAJ NOU



CREAREA UNUI MESAJ NOU

În partea de jos se găsesc butoane pentru formatarea

textului, pentru atașarea de fișiere, emoticoane et.



CREAREA UNUI MESAJ NOU

Pentru a atașa fișiere dăm click pe butonul

Apoi, din fereastra deschisă, navigăm spre locația unde

se găsesc fișierele pe care dorim să le atașăm, le selectăm

și apăsăm butonul Deschide (Open)

Majoritatea serverelor de e-mail limitează dimensiunea

totală a fișierelor care pot fi atașate la un e-mail: 25 MB

pentru Gmail și Yahoo Mail.



OPERAȚIUNI CU MESAJE

Din căsuța de e-mail putem crea un mesaj de răspuns

(Reply) către expeditor sau putem să redirecționăm

(Forward) mesajul către alte persoane.



OPERAȚIUNI CU MESAJE

Pentru o gestionare mai

ușoară a mesajelor pe care

dorim să le păstrăm, acestea

pot fi organizate în Dosare

(Foldere) pe Yahoo Mail

sau cu Etichete (Labels) la

Gmail. Acestea vor fi afișate

în zona de etichete.



OPERAȚIUNI CU MESAJE

După crearea dosarelor/etichetelor se pot configura

filtre astfel încât mesajele primite să fie sortate și

etichetate automat.



OPERAȚIUNI CU MESAJE

După crearea dosarelor/etichetelor se pot configura

filtre astfel încât mesajele primite să fie sortate și

etichetate automat.



AGENDA DE ADRESE

Întrucât nu întotdeauna adresa de e-mail a cuiva

este legată de numele real al acelei persoane sau de

denumirea instituției respective este util să avem o

agendă cu adrese de e-mail.



AGENDA DE ADRESE

Întrucât nu întotdeauna adresa de e-mail a

cuiva este legată de numele real al acelei

persoane sau de denumirea instituției

respective este util să avem o agendă cu

adrese de e-mail.


