Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
Dział Dydaktyki
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki

USOSmail

Instrukcja zawiera podstawowe informacje jak korzystać z modułu USOSmail
(rozsyłanie wiadomości zbiorowych) w systemie USOSweb.

Opracowanie:
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
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Do czego służy USOSmail?
USOSmail jest częścią systemu USOSweb, która wspomaga komunikację elektroniczną między pracownikami i
studentami, którzy prowadzą/uczęszczają na te same zajęcia. Wspomaganie to polega na dostarczeniu prostego
mechanizmu, pozwalającego wysłać (i tylko wysłać, nie jest możliwe odebranie odpowiedzi przez USOSmail, czytaj
niżej) wiadomość do danej grupy pracowników lub studentów.
Z pomocą modułu USOSmail każdy użytkownik może wysłać wiadomość do:






członków (i prowadzących) grup zajęciowych, w których uczestniczy (w przypadku pracownika - grup
zajęciowych, które prowadzi),
dowolnych osób, wyszukanych w katalogu użytkowników,
na konkretne adresy e-mail, wpisane "z ręki",
uprzednio zdefiniowanych przez siebie grup odbiorców.

Do czego nie służy USOSmail?
USOSmail nie służy do odbierania wiadomości! Wszystkie wiadomości wysłane z modułu USOSmail posiadać będą w
polu Nadawca Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres e-mail taki, jaki widnieje w katalogu użytkowników, na Twojej
stronie. Jeśli więc odbiorca Twojej wiadomości będzie chciał na nią odpowiedzieć, to jego odpowiedź dojdzie na
adres Twojej skrzynki pocztowej. Aby sprawdzić, czy ktoś odpowiedział, sprawdź swoją skrzynkę.
Korzystanie z USOSmail:
Aby skorzystać z USOSMAIL należy kliknąć link MÓJ USOSWEB, a następnie z menu po lewej stronie wybrać
USOSMAIL.
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Aby wysłać wiadomość klikamy  Nowa wiadomość,

Klikając przycisk
możemy wybrać odbiorców naszej wiadomości spośród:
- odbiorców indywidualnych (z serwisu USOSweb oraz indywidualnych „ręcznie wpisanych adresów e-mail)
- grup zajęciowych oraz egzaminacyjnych
- grup stworzonych wcześniej
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Przykład 1: wybór odbiorców z USOSweb oraz wprowadzony indywidualny adres e-mail

Przykład 2: wybór grupy zajęciowej „Seminarium magisterskie” z semestru zimowego 2019/2020.
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Uzupełnienie Tematu, Treści wiadomości oraz dodanie pliku załącznika.

Po dodaniu załącznika do naszej wiadomości mamy możliwość określenia okresu ważności załączniku tzn. przez jaki
okres czasu będzie on dostępny do pobrania.
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Aby wysłać wiadomość klikamy przycisk

Po wysłaniu wiadomości w zakładce Historia widzimy status oraz datę wysłania.

Odbiorca otrzymujący wiadomość ma możliwość pobrania załącznika z serwerów systemu USOS w czasie określonym
przez nadawcę.
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