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ІНСТРУКЦІЯ
з налаштування поштового клієнта для роботи з поштовою скринькою
системи електронної пошти Державної архівної служби України
Налаштування поштових клієнтів
Для доступу до поштової скриньки, що розташована на сервері https://mail.arch.gov.ua, за
допомогою поштових клієнтів Microsoft Office Outlook (встановлюється у складі Microsoft Office),
The Bat!, Opera Mail, SeaMonkey, Mozilla Thunderbird тощо у поштовому клієнті слід виконати
такі налаштування:
– сервер вхідної та вихідної пошти за протоколами POP3, IMAP та SMTP –
mail.arch.gov.ua;
– порти, що рекомендовані: POP3 – 110, IMAP – 143 та SMTP – 587 та з’єднання із
сервером за протоколом TLS;
– додаткові порти: POP3 – 995, IMAP – 993 та з’єднання із сервером за протоколом SSL.
Налаштування поштового клієнта Mozilla Thunderbird
для роботи за протоколом POP3
При першому запуску поштового клієнта Mozilla Thunderbird, після його установки, на
екрані відкриється діалогове вікно Ласкаво просимо до Thunderbird. Клацніть мишею в цьому
вікні на кнопці Пропустити це й використати мою існуючу ел. пошту, як наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Перший запуск поштового клієнта Mozilla Thunderbird після його установки
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Якщо поштовий клієнт Mozilla Thunderbird відкривається не вперше або в ньому вже є
налаштовані облікові записи для роботи з електронною поштою, для створення нового
поштового облікового запису слід розкрити Локальні теки, клацнувши мишею на відповідному
рядку в панелі, що розташована ліворуч у вікні програми Mozilla Thunderbird, а потім на
посиланні Електронна пошта, як наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Інтерфейс поштового клієнта Mozilla Thunderbird після його установки

У результаті цих дій на екрані з’явиться вікно Настройка поштового облікового запису
(рисунок 3). Далі для доступу до сервера mail.arch.gov.ua за протоколами POP3 та SMTP слід
виконати такі налаштування:
1. У поле Ваше ім’я цього вікна слід увести ім’я, яке буде відтворюватися у створених
електронних повідомленнях, зокрема, як вхідних для інших адресатів. Рекомендується у цьому
полі зазначити повне прізвище, ім’я та по батькові, як показано на рисунку 3. У поле Поштова
адреса необхідно ввести власну електронну адресу або скопіювати її з іншої програми. Поле
Пароль слід залишити пустим.

Рисунок 3 – Початок налаштування нового облікового запису в Mozilla Thunderbird
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УВАГА! Обов’язково слід скинути прапорець Запам’ятати пароль (залишити його
невідміченим) з метою запобігання несанкціонованого доступу до особистої поштової
скриньки (електронних повідомлень).
2. Після вводу даних у вікні Настройка поштового облікового запису, закрийте його за
допомогою кнопки Далі. Розпочнеться пошук зазначеного поштового сервера в Інтернеті та
його конфігурації, як показано на рисунку 4.

Рисунок 4 – Пошук зазначеного поштового сервера та його конфігурації в Інтернеті

3. Вдалий пошук завершиться повідомленням подібним, наведеному на рисунку 5.
Клацніть мишею в цьому вікні на перемикачі POP3 (зберігати пошту на вашому комп’ютері), як
показано на рисунку, а потім на кнопці Вручну.

Рисунок 5 – Інформація про знайдений поштовий сервер

4
4. На екрані відриється вікно з параметрами конфігурації щодо доступу до поштового
серверу mail.arch.gov.ua, які були автоматично отримані за результатами пошуку в Інтернеті,
що наведено на рисунку 6.

Рисунок 6 – Запропоновані типові налаштування облікового запису в поштовому
клієнті Mozilla Thunderbird за результатами пошуку в Інтернеті
параметрів доступу до сервера mail.arch.gov.ua

5. За замовчуванням параметри доступу до поштового сервера mail.arch.gov.ua будуть
такими, як наведено на рисунку 6. Якщо це не так, почніть їх налаштування із списку SSL, що
розташований у рядку Вхідні – для цього клацніть мишею на елементі у формі стрілки, що
направлена до низу та у списку, що розкриється на екрані, виберіть вказівником миші рядок
STARTTLS. Автоматично буде змінено значення у полі Порт на номер 110. Виконайте теж саме
за допомогою списку SSL, що розташований у рядку Вихідні. При цьому поле Порт у рядку
Вихідні автоматично зміниться на номер 587.
6. У списках Автентифікація, що розташовані у рядках Вхідні та Вихідні оберіть
параметр «Звичайний пароль».
7. Додайте в поле Вхідні рядка Користувач текст @arch.gov.ua. Той же текст буде
автоматично додано в поле Вихідні того ж рядка.
8. Інші параметри залиште без змін. Після всіх налаштувань стан вікна Настройка
поштового облікового запису буде виглядати подібно наведеному на рисунку 7. Для
продовження налаштування облікового запису в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird
клацніть мишею у цьому вікні на кнопці Розширена конфігурація.
9. На екрані відкриється вікно Параметри облікових записів, в якому відтвориться зміст
розділу Параметри сервера, як наведено на рисунку 8. У цьому вікні слід клацнути мишею на
прапорці Залишати копії листів на сервері, щоб скинути його (зняти відмітку). Інші параметри
можна залишити без змін.
10. Далі слід перейти до розділу з параметрами щойно створеного облікового запису
для налаштування підпису електронних повідомлень, що буде автоматично додаватися до
електронних повідомлень, які будуть створюватися в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird
від імені електронної адреси, що відповідає цьому поштовому обліковому запису. Для цього
слід клацнути мишею на верхньому рядку, що містить електронну адресу облікового запису.
На рисунку 9 це s.voronoy.tsdea@arch.gov.ua.
11. Підпис, що автоматично буде додаватися до створюваних електронних
повідомлень, слід увести або скопіювати в поле Текст підпису, як наведено на рисунку 9.

5

Рисунок 7 – Необхідні налаштування облікового запису в поштовому клієнті Mozilla
Thunderbird для доступу до сервера mail.arch.gov.ua за протоколами POP3 та SMTP

Рисунок 8 – Налаштування параметрів сервера для існуючого облікового запису
в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird
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Рисунок 9 – Інтерфейс для налаштування облікового запису
в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird

12.
Для
збереження
зроблених
налаштувань нового облікового запису слід
закрити вікно Параметри облікових записів за
допомогою кнопки OK.
На цьому налаштування нового облікового
запису в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird
завершуються. На панелі, що розташована ліворуч
у вікні програми з’явиться поштова скринька з
ім’ям, що було введено у вікні Настройка
поштового облікового запису (див. рисунок 3), у
нашому прикладі – це s.voronoy.tsdea@arch.gov.ua.
Скринька буде містити дві теки: Вхідні та Кошик.
Тека Надіслані з’явиться автоматично при
першому надсиланні вихідного повідомлення.
Для зміни параметрів налаштування
Рисунок 10 – Відтворення вікна
облікового запису слід клацнути
правою
Параметри облікових записів для
кнопкою миші на назві поштової скриньки та із
існуючого облікового запису
контекстного меню, що відкриється на екрані,
обрати команду Налаштування, як показано на рисунку 10.
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Отримання електронних повідомлень за допомогою
поштового клієнта Mozilla Thunderbird
Для отримання електронних повідомлень в поштовий клієнт Mozilla Thunderbird
достатньо клацнути мишею на кнопці Отримати, як показано на рисунку 11.

Рисунок 11 – Один із способів отримання нових повідомлень із
поштової скриньки в програмі Mozilla Thunderbird

При першому доступі до сервера mail.arch.gov.ua із поштового клієнта Mozilla
Thunderbird на екрані відкриється вікно Додати виняток безпеки, що наведено на рисунку 12.
Програма Mozilla Thunderbird не може коректно ідентифікувати інформацію, що надсилає
сервер mail.arch.gov.ua в автоматизованому режимі на запит клієнта щодо спроби безпечного
з’єднання за протоколом SSL. Для правильної довірливої ідентифікації поштовим клієнтом
сервера mail.arch.gov.ua та продовження безпечного з’єднання слід клацнути мишею на
прапорці Зробити цей виняток постійним, щоб відмітити його, та закрити вікно Додати виняток
безпеки за допомогою кнопки Затвердити виняток безпеки, як показано на рисунку 12.

Рисунок 12 – Вікно для створення винятку безпеки поштового клієнта Mozilla Thunderbird для
отримання поштових повідомлень з сервера mail.arch.gov.ua

Якщо під час налаштування параметрів доступу до поштової скриньки на сервері,
пароль не було збережено (див. рисунок 3), що відповідає рекомендаціям щодо надійного
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захисту несанкціонованого доступу до поштової скриньки за настановами Адміністратора
відомчої електронної пошти Укрдержархіву, на екрані відкриється вікно, призначене для
вводу паролю, яке наведено на рисунку 13. Це вікно буде відкриватися кожного разу при
отриманні або надсиланні електронних повідомлень.

Рисунок 13 – Вікно поштового клієнта Mozilla Thunderbird, призначене для вводу паролю
доступу до сервера під час отримання або надсилання електронних повідомлень

Увага! Прапорець Використовувати Менеджер паролів, щоб запам’ятати цей пароль
дозволяє позбутися необхідності кожного разу вводити пароль. Однак, це створює
сприятливі можливості для несанкціонованого доступу до особистої поштової скриньки
користувача відомчої електронної пошти Укрдержархіву інших осіб, якщо вони мають
доступ до його автоматизованого робочого місця (персонального комп’ютера). Отже, не
рекомендується відмічати зазначений прапорець у вікні Введіть ваш пароль.
Перенесення адресної книги до поштового клієнта Mozilla Thunderbird
Як зберегти адресну книгу із поштової скриньки, що розташована на сервері
https://mail.minjust.gov.ua у файлі формату VCF, наведено в Інструкції з налаштування доступу
до поштових скриньок відомчої електронної пошти Державної архівної служби України на
сервері https://mail.arch.gov.ua, що розміщена на офіційному веб-сайті Центрального
державного електронного архіву України в розділі Адміністратор відомчої електронної пошти
Державної архівної служби України.
Для збереження (експорту) адресної книги із
поштової скриньки, що розташована на сервері
mail.arch.gov.ua, слід виконати такі дії:
– клацнути мишею на значку Контакти, що
розташований праворуч зверху в інтерфейсі поштової
скриньки;
– у розділі Особова адресна книга, що розкриється на екрані, слід клацнути мишею на
елементі Експортувати, що міститься ліворуч, як показано на рисунку 14;

Рисунок 14 – Команда для експорту адресної книги із поштової скриньки,
що розташована на сервері mail.arch.gov.ua
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– у відкритому стандартному вікні операційної системи Microsoft Windows,
призначеному для збереження файлів, що наведене на рисунку 15, необхідно клацнути мишею
на перемикачі Зберегти файл, а потім на кнопці OK;

Рисунок 15 – Вікно операційної системи Microsoft Windows,
призначене для збереження файлів

– на екрані відкриється ще одне стандартне вікно операційної системи Microsoft
Windows Введіть ім’я файла для зберігання, призначене для вибору місця зберігання (диску,
теки) файла та його імені. Адресна книга експортується у формат VCF, за замовчуванням їй
присвоюється ім’я «Contacts». Для зручності, присвоєне ім’я можна замінити, наприклад
додати дату або назву поштової скриньки тощо.
Для імпорту адресної книги в поштовий клієнт Mozilla Thunderbird виконайте такі дії:
– клацніть мишею на кнопці Адресна книга, що розташована на панелі інструментів в
основному вікні поштового клієнта Mozilla Thunderbird, як показано на рисунку 16;

Рисунок 16 – Кнопка для доступу до адресної книги поштового клієнта Mozilla Thunderbird

– у вікні Thunderbird відкриється відповідний розділ. Розкрийте в цьому розділі меню
Інструменти та оберіть в ньому команду Імпорт, як показано на рисунку 17;

Рисунок 17 – Команда для імпорту контактів у поштовий клієнт Mozilla Thunderbird
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– на екрані відкриється вікно майстра для імпорту електронних повідомлень (листів),
адресних книг та додаткових даних із інших поштових клієнтів, що наведено на рисунку 18.
В цьому вікні клацніть мишею на перемикачі Адресні книжки, а потім на кнопці Далі;
– на екрані відкриється наступний крок майстра – вікно, що наведене на рисунку 19.

Рисунок 18 – Майстер імпорту даних у поштовий клієнт Mozilla Thunderbird

Рисунок 19 – Вибір формату даних для їх імпорту в поштовий клієнт Mozilla Thunderbird

Клацніть мишею в цьому вікні на рядку, що відповідає формату даних, в якому було
збережено адресну книгу. Для контактів, які були експортовані із поштової скриньки, що
розміщується на сервері https://mail.minjust.gov.ua або https://mail.arch.gov.ua слід обрати
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рядок «файл vCard (.vcf)». Для продовження імпорту адресної книги необхідно клацнути
мишею на кнопці Далі;
– на екрані відкриється стандартне вікно операційної системи Microsoft Windows, яке
призначене для пошуку та обрання файла для його відкриття або імпорту, яке буде називатися
Виберіть файл адресної книги. Перейдіть за допомогою цього вікна у теку, де зберігається файл
з адресною книгою обраного формату та двічі клацніть на ньому мишею або просто клацніть
на ньому мишею для його виділення, а потім на кнопці Відкрити.
У розділі Адресна книга автоматично буде створена нова тека, ім’я якої відповідатиме
імені файла, контакти з якого було імпортовано до поштового клієнта Mozilla Thunderbird.
Якщо клацнути мишею на назві нової теки, що розташована ліворуч у складі дерева Всі адресні
книги, як показано на рисунку 20, її зміст – перелік контактів, відтвориться в основній частині
розділу Адресна книга. На цьому перенесення контактів у поштовий клієнт Mozilla Thunderbird
завершено. Для повернення в основне вікно клієнта закрийте розділ Адресна книга за допомого
кнопки Закрити із зображенням перехрестя, що розташована праворуч у верхньому куті цього
розділу або натисніть на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl+W.

Рисунок 20 – Адресна книга, яку імпортовано в поштовий клієнт Mozilla Thunderbird

Створення та надсилання електронних повідомлень за допомогою
поштового клієнта Mozilla Thunderbird
Для створення електронних повідомлень в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird
достатньо клацнути мишею на кнопці Створити, як показано на рисунку 21.
На екрані розкриється вікно, що наведено на рисунку 22. Підпис, що було створено у
вікні Параметри облікових записів (див. рисунок 9) буде автоматично доданий до нового
повідомлення.
Для перевірки параметрів налаштування роботи
сервера вихідних повідомлень (SMTP) можна ввести у
поле Кому власну електронну адресу, а в поле Тема,
наприклад «Тестове». Для відправки повідомлення
слід клацнути мишею на кнопці Відіслати, як показано
на рисунку 22.
Якщо Адресна книга поштового клієнта Mozilla
Thunderbird містить контакти, то програма буде
пропонувати знайдені адреси електронної пошти по
Рисунок 21 – Один із способів
перших літерах та символах, введених в поле Кому, як
створення нових повідомлень
показано на рисунку 23. Для обрання потрібної адреси
у поштовому клієнті Mozilla
достатньо клацнути на неї мишею у списку, що
Thunderbird
відтвориться під полем Кому.
Якщо під час налаштування параметрів доступу
до поштової скриньки на сервері, пароль не було збережено (див. рисунок 3), що відповідає
рекомендаціям щодо надійного захисту несанкціонованого доступу до поштової скриньки за
настановами Адміністратора відомчої електронної пошти Укрдержархіву, на екрані
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відкриється вікно, призначене для вводу паролю, яке наведено на рисунку 13. Це вікно буде
відкриватися кожного разу при отриманні або надсиланні електронних повідомлень.
Рекомендації щодо дотримання рекомендацій Адміністратора подібні тим, які наведені вище
для отримання електронних повідомлень.

Рисунок 22 – Вікно для створення нового повідомлення (листа)
у поштовому клієнті Mozilla Thunderbird

Рисунок 23 – Автоматичний пошук адрес електронної пошти в адресній книзі
поштового клієнта Mozilla Thunderbird

При першому надсиланні повідомлення на екрані може відкритися одразу два вікна.
Закрийте перше вікно-попередження, що наведено на рисунку 24, а. Далі слід перейти до вікна
Додати виняток безпеки. Клацнути мишею в цьому вікні на прапорці Зробити цей виняток
постійним, щоб відмітити його, та закрити вікно за допомогою кнопки Затвердити виняток
безпеки, як показано на рисунку 24, б.
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а)

б)
Рисунок 24 – Останні налаштування поштового клієнта Mozilla Thunderbird для надсилання
поштових повідомлень через сервер mail.arch.gov.ua: а – вікно-попередження про
необхідність проведення налаштувань; б – вікно для створення винятку безпеки

Створене повідомлення, за наведеними вище рекомендаціями, повинно з невеличкою
затримкою надійти до тої ж поштової скриньки, з якої його надіслали. Якщо налаштування
поштового клієнта виконані правильно, поштове повідомлення з’явиться у теці Вхідні.
За замовчуванням, період автоматичного отримання повідомлень з сервера дорівнює
10 хв. Це значення визначається параметром Перевіряти наявність нових листів кожні у розділі
Параметри сервера вікна Параметри облікових записів, що наведено на рисунку 8.
Для примусового отримання поштових повідомлень з сервера слід клацнути мишею на
кнопці Отримати, як показано на рисунку 11.
Перенесення із поштової скриньки, розташованої на сервері mail.arch.gov.ua,
теки Відіслані до поштового клієнта Mozilla Thunderbird
На жаль, можливості програмного забезпечення, що використовується для
забезпечення роботи через веб-інтерфейс із поштовими скриньками, які розташовані на
сервері mail.arch.gov.ua, мають на цьому сервері певні обмеження, зокрема неможливо
зберегти поштові повідомлення на зовнішньому носієві інформації за допомогою команд
Export (Експорт), які розташовані в меню тек поштової скриньки, наприклад у меню Відіслані,
як наведено на рисунку 25, та команди Зберегти як із меню відкритого повідомлення (листа),
як наведено на рисунку 26.
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Рисунок 25 – Команда поштового клієнта Mozilla Thunderbird, призначена для експорту
електронних повідомлень відповідної теки

Рисунок 26 – Команда поштового клієнта Mozilla Thunderbird, призначена для зберігання
відкритого електронного повідомлення

Отже, для перенесення електронних повідомлень із теки Відіслані поштової скриньки,
розташованої на сервері mail.arch.gov.ua, у поштовий клієнт Mozilla Thunderbird слід виконати
такі дії:
– бажано спочатку отримати у поштовий клієнт електронні повідомлення із теки Вхідні,
за настановами розділу «Отримання електронних повідомлень за допомогою поштового
клієнта Mozilla Thunderbird» цієї Інструкції. Якщо це було зроблено без залишення копій
листів на сервері – при скинутому прапорці Залишати копії листів на сервері (без відмітки), що
міститься у розділі Параметри сервера вікна Параметри облікових записів (див. рисунок 8),
тоді після отримання вхідних повідомлень з сервера, тека Вхідні на сервері буде порожньою;
– далі слід перейти до поштового клієнта Mozilla Thunderbird, розкрити теку Вхідні та
клацнути мишею на будь-якому повідомлені у списку повідомлень, що відтвориться у правій
частині програми, а далі натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A. Це призведе до виділення всіх
повідомлень у теці, як наведено на рисунку 27;
УВАГА! Якщо виділити всі електронні повідомлення (листи) у відкритій теці поштового
клієнта Mozilla Thunderbird, у підсумку, що відтвориться під списком цих повідомлень буде
зазначено загальну кількість розмов, що, зазвичай, не співпадає із загальною кількістю
повідомлень у відкритій теці, яка зазначається у рядку сповіщень – нижній рядок у вікні
поштового клієнта Mozilla Thunderbird. На рисунку 28 наведено приклад 3-х розмов, в які було
сформовано 4-и повідомлення відкритої теки.
Для подальших дій із повідомленнями теки Вхідні нам знадобиться контролювати загальну їх
кількість, що зазначається у рядку сповіщень поштового клієнта Mozilla Thunderbird.
– для продовження слід клацнути мишею на кнопці Архівувати, як показано на
рисунку 27;
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Рисунок 27 – Виділення всіх електронних повідомлень у відкритій теці
поштового клієнта Mozilla Thunderbird

Рисунок 28 – Поштовий клієнт Mozilla Thunderbird може об’єднувати для зручності декілька
виділених повідомлень в одну розмову

– розпочнеться процес перенесення повідомлень із теки Вхідні в теку Архіви, що буде
автоматично створена в структурі поточного облікового запису поштового клієнта Mozilla
Thunderbird. За замовчуванням повідомлення будуть групуватися по роках. Для цього в теці
Архіви будуть автоматично створені вкладені теки з відповідними номерами років;
ПОРАДА! Поштовий клієнт Mozilla Thunderbird надає можливість змінити налаштування
архівування електронних повідомлень. Для цього слід відкрити вікно Параметри облікових
записів, наприклад, як показано на рисунку 10, та перейти в цьому вікні в розділ Копії та теки,
як наведено на рисунку 29, та клацнути мишею на кнопці Налаштування архіву. Це призведе
до відтворення однойменного вікна, параметри якого зрозумілі для їх подальшого
застосування. Для збереження зроблених налаштувань не забутьте закрити вікна
Налаштування архіву та Параметри облікових записів за допомогою кнопки ОК.
– перенесення повідомлень із відкритої теки в теку Архіви краще контролювати за
допомогою рядка сповіщень поштового клієнта Mozilla Thunderbird, в якому динамічно
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будуть змінюватися кількісні показники цього процесу подібно тому, як наведено
рисунку 30;

на

Рисунок 29 – Налаштування архівування електронних повідомлень у
поштовому клієнті Mozilla Thunderbird

Рисунок 30 – Динаміка переміщення повідомлень із теки Вхідні у вкладену теку 2015 теки
«Архіви» в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird

– на рисунку 31 наведений стан поштового клієнта Mozilla Thunderbird після
переміщення електронних повідомлень із теки Вхідні в теку Архіви з налаштуваннями за
замовченням. Якщо для контролю скласти кількість повідомлень, що зазначена в теках, що
відповідають рокам їх отримання, то повинна вийти загальна кількість повідомлень, що
містилися в теці Вхідні (див. рисунок 30);
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Зважаючи на велику кількість електронних повідомлень, що
накопичились за декілька років, їх переміщення в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird може
займати багато часу та блокувати деякі ресурси, тому може припинятися виведенням на екран
вікна, що наведено на рисунку 32. Для продовження перенесення повідомлень закрийте це
вікно за допомогою кнопки Продовжити.
ПОРАДА! Якщо по завершенню перенесення електронних повідомлень поштовий клієнт
Mozilla Thunderbird відкриє вікно Стиснути теки, за допомогою якого запропонує стиснути
локальні теки з повідомленнями, закрийте це вікно за допомогою кнопки Стиснути зараз, як
наведено на рисунку 33. Багато часу це не займе, а місце на системному диску буде дійсно
заощаджене.
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Рисуно 31 – Стан поштової скриньки в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird після
переміщення повідомлень із теки Вхідні у теку Архіви

Рисунок 32 – Зазвичай поштовий клієнт Mozilla Thunderbird виводить це попередження по
завершенню формування чергової вкладеної теки в теку Архіви

Рисунок 33 – Пропозиція поштового клієнта Mozilla Thunderbird
провести стиснення тек (повідомлень)

ПОРАДА! Для переведення всіх повідомлень теки у стан прочитаних, коли вони не відмічені
жирним шрифтом, клацніть на цій теці правою кнопкою миші та виберіть із контекстного
меню, що відкриється на екрані, команду Позначити теку як прочитану, як показано на
рисунку 34.
– звільнівши теку Вхідні в поштовому клієнті Mozilla Thunderbird, можна перейти до
перенесення надісланих повідомлень із поштової скриньки, що розташована на сервері
mail.arch.gov.ua, в Mozilla Thunderbird. Для цього слід перейти в браузері до веб-інтерфейсу
поштової скриньки, що надає програма на сервері https://mail.arch.gov.ua, розкрити теку
Відіслані та клацнути мишею на стилістичному зображені користувача будь-якого
повідомлення, що розташовані ліворуч кожного повідомлення, як показано на рисунку 35, а;
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– обране повідомлення буде виділене, як
наведено на рисунку 35, б. Для виділення всіх
повідомлень у відкритій теці слід клацнути на
елементі Вибрати все, як показано на цьому ж
рисунку. У результаті цього всі повідомлення
будуть відмічені «галочками». У верхній частині
списку з’явиться кількість обраних (selected)
повідомлень. Це значення повинно співпадати з
загальною кількістю повідомлень в теки подібно
тому, як наведено на рисунку 36;
– розташуйте вказівник миші на будьякому виділеному повідомлені, натисніть ліву
кнопку миші та, не відпускаючи її, почніть
переміщення вказівника миші на теку Вхідні, як
показано на рисунку 36. При цьому поряд із
вказівником з’явиться підказка із кількістю
повідомлень, що переміщуються. Коли фон рядка
із назвою теки Вхідні зміниться на білий, як
наведено на рисунку 36, слід відпустити кнопку
миші;

Рисунок 34 – Переведення у
поштовому клієнті Mozilla Thunderbird
всіх повідомлень теки в стан
прочитаних

а)

б)

Рисунок 35 – Вибір
через веб-інтерфейс повідомлень
у поштовій скриньки, яка розташована на сервері
mail.arch.gov.ua:
а – вибір одного
повідомлення;
б – вибір всіх
повідомлень

– далі слід розкрити теку Вхідні та переконатися, що загальна кількість повідомлень
співпадає із кількістю повідомлень переміщених із теки Відіслані. Зверніть увагу, що всі
повідомлення будуть виглядати якби вони були отримані від власника поштової скриньки;
УВАГА! Може статися, що повідомлень буде більше, якщо під час переміщення повідомлень
в поштову скриньку надійдуть нові листи.
– перейдіть в поштовий клієнт Mozi lla Th under bi rd та ініціюйте приймання нових
повідомлень із сервера для відповідної поштової скриньки, як наведено на рисунку 11;
– повідомлення, що надійдуть, слід всі виділити, як зазначено у розділі «Перенесення
із поштової скриньки, розташованої на сервері mai l.ar ch .go v.ua, теки Відіслані до поштового
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клієнта Mozi lla Th under bi rd» (див. рисунок 27) та перетягнути їх ліворуч у теку Надіслані
подібно тому, як показано на рисунку 36. Контролювати процес переміщення повідомлень в
теку Надіслані можна за допомогою рядка сповіщень поштового клієнта Mozilla Thunderbird
(рисунок 37).

Рисунок 36 – Перетягування за допомогою миші повідомлень із однієї теки в іншу в
поштовому клієнті Mozilla Thunderbird

Рисунок 37 – Інформація про динаміку переміщення повідомлень із однієї теки в іншу в
поштовому клієнті Mozilla Thunderbird

ПОРАДА! Якщо під час переміщення надісланих повідомлень із сервера в поштовий клієнт
Mozilla Thunderbird, в поштову скриньку надійдуть нові повідомлення, їх краще залишити в
теці Вхідні. Для цього їх достатньо не виділяти для переміщення в теку Надіслані. Такі
повідомлення будуть відтворюватися у теці Вхідні зверху в списку повідомлень, як такі, що
надійшли пізніше. Після виділення всіх повідомлень у теці Вхідні необхідно натиснути
клавішу Ctrl та, продовжуючи утримувати її натиснутою, слід клацнути мишею на
повідомленнях, які повинні залишитися в теці Вхідні, щоб відмінити їх виділення.
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