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1. Úvod a základné informácie  

Systém  Zimbra  je  poštový  server  s  funkciami  skupinovej  spolupráce
(groupware), ktorý je určený pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave pre štúdijné
účely. 

Okrem  bežných  poštových  služieb  Zimbra  obsahuje:  úlohy,  kalendár,
filtrovanie  a  pravidlá  pošty,   aktovku  a  zdieľanie.  K  poštovým službám systému
Zimbra  2  môžeme  pristupovať  prostredníctvom  viacerých  rozhraní.  A  to
prostredníctvom: 

– web klienta Zimbra  (internetová stránka)

– Zimbra Desktopom, podpora všetkých funkcií  (program nainštalovaný na
Vašom  PC, alebo notebooku)

– ďalší email klientmi s rôznym stupňom podpory funkcií (program
nainštalovaný na Vašom  PC, alebo notebooku) 

Táto používateľská príručka obsahuje postup ako na PC, alebo notebooku
nainštalovať Zimbra Desktop klienta.  

Po nainštalovaní Zimbra Desktopu s ním pracujete rovnako ako s  web
klientom Zimbra a  preto  môžete  použiť:  Používateľskú  príručku  -  Web klient
Zimbra  .

2. Inštalácia Zimbra Desktopu

2.1. Stiahnite si z internetu do počítača inštalačný súbor podľa vašeho operačného   
systému.

 http://www.zimbra.com/products/desktop.html

2.2. Spustite inštalačný súbor s právami administrátora a pokračujte v inštalácii 
podľa obrázkov.
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https://webmail.truni.sk/
http://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/zimbra/zimbra_1_pouzivatelska_prirucka_web_klient.pdf
http://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/zimbra/zimbra_1_pouzivatelska_prirucka_web_klient.pdf
http://www.zimbra.com/products/desktop.html
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2.3.  Stlačte „Next“.

2.4. Akceptujte licenciu a stlačte „Next“. 
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2.5. Stlačte „Next“. 

2.6. Stlačte „Install“. 
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2.7. Prebieha inštalácia do počítača. 

2.8. Inštalácia sa skončila. Stlačte „Finish“ a spustí sa Zimbra Desktop.
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2.9. Zimbra desktop máme spustený a ideme pridať email účet.
Stlačte „Add New Account“.

2.10. Typ účtu zvoľte Zimbra.
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2.11. Vyplňte údaje o Vašom email účte.

Account name: Vaše meno a priezvisko
Incoming Server: mail.truni.sk
Port: 443
Security: SSL
Check Messages: every 5 minutes
Mail Sync:  Sync all messages 

Nakoniec nastavenia potvrďte tlačidlom : „Validate and Save“. 

Na to, aby ste tu mohli zadať heslo je potrebné, aby ste predtým absolvovali prvé
prihlásenie do používateľského portálu IDM a teda vedeli svoje TUID a zmenené 
heslo. Viacej informácii na stránke : Správa identít - Identity Management (IDM). 
Pravdaže, ak ste prvé prihlásenie do portálu IDM už absolvovali a máte zmenené 
heslo a nastavené kontrolné otázky /a už ste sa hlásili napr. do MAISu/ do 
„Password“ zadávate vaše heslo z IDM.

Email adresu si viete zistiť na používateľskom portály IDM v „Aktualizácii 
kontaktných údajov“. 
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http://www.truni.sk/sk/sprava-identit-identity-management-idm
https://idmportal.truni.sk/
https://idmportal.truni.sk/
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2.12. Účet sme týmto pridali do Zimbra Desktopu.
Stlačte „Launch Desktop“.
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2.13. Týmto máte Zimbra Desktop nainštalovaný a spustený.

Do Zimbra Desktopu si  môžete  pridať  aj  iné  email  účty.  Vpravo hore v  okne
stlačte „Setup“ potom „Add New Account“, zvoľte iný typ účtu a pokračujte v
konfigurácii. Týmto vlastne získate, že budete mať všetku svoju poštu vo svojom
počítači a môžete s ňou pracovať aj keď nie ste pripojený/á na internet. V pravo
hore v okne je tiež stav Zimbra Desktopu, či je „Online“ ,alebo „Offline“, ktorý
môžete meniť. 

Prostredníctvom Zimbra Desktopu si tiež môžete spraviť zálohu všetkej pošty na
vašom počítači (Preferences / Backups). Najlepšie na iné dátové médium ako je
pevný disk Vášho počítača.  

  
Po nainštalovaní Zimbra Desktopu s ním pracujete rovnako ako s  web klientom
Zimbra  a  preto  môžete  použiť:  Používateľskú  príručku  -  Web  klient  Zimbra  .

Prajeme Vám veľa pozitívnych skúseností s prácou v aplikácii Zimbra.
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http://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/zimbra/zimbra_1_pouzivatelska_prirucka_web_klient.pdf
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