BOUNCES
Hvað eru bounces?
Endurkast eða „Bounce“ eins og það kallast á ensku er hluti af öllum
tölvupóstssendingum og fjallar um þegar tölvupóstsskeyti endurkastast
til baka vegna þess að netþjónn viðtakanda getur ekki skilað skeytinu til
viðtakanda. Almennt er um tvær gerðir af endurkasti;

Hart endurkast:
Gerist þegar netfang viðtakanda er ekki lengur til. T.d. ef Sigrún hjá Marel
hættir hjá Marel þá er netfanginu hennar, sigrun@marel.is, lokað og
netþjónninn sendir villuboð til baka um að ekki hafi verið hægt að skila
skeytinu til viðtakandans vegna þess að netfangið er ekki lengur til.

Mjúkt endurkast:
Gerist mun sjaldnar en þá er um að ræða atvik þar sem pósthólf
viðtakandans er að fullu nýtt og því er tímabundið ekki hægt að afhenda
skeytið. Á síðustu árum hafa helstu póstforritin stóraukið það
gagnamagn sem þau bjóða notendum sínum og því hefur mjúkt
endurkast snarminnkað síðustu ár. Gmail bauð árið 2007 notendum
sínum upp á 1GB frítt en í dag býður það 15GB. Microsoft bauð
upphaflega upp á 2MB frítt árið 1996 en býður í dag 15GB.
Til að Zenter kerfið geti lesið endurkast þarf að áframsenda afrit af öllum
pósti sem kemur t.d. á netfang@domain.is yfir á bounces@zenter.is. Án
afritsins getur Zenter kerfið ekki vitað hver var að “bounce-a”.

ATH!
Með því að bæta þessu við erum við ekki að fá afrit af öllum ykkar
tölvupóstum. Við fáum einungis afrit af svipuðum tölvupóstum og þessi
hér að neðan;

Tilgangurinn með þessu er ekki einungis til þess að tryggja að póstarnir
ykkar séu að komast til skila, heldur tryggir það einnig að lénið ykkar
xxx@xxx.is sé ekki að eyðileggjast með sendingum. Það tryggir einnig að
Zenter kerfið í heildina sé ekki að lækka í "sender-score" og lenda á
svörtum listum hjá tölvupóstkerfum. Það eru því margt að spila inn í sem
gerir þetta að nauðsynlegu stillingaratriði hjá ykkur.

STILLA Í OUTLOOK
1. Ýta á tannhjólið og velja síðan "View all Outlook settings"

2. Fara í "Rules" og ýta á "Add a new rule"

3. Skrifa inn í þessa þrjá reiti sama og er á myndinni fyrir neðan og ýta á
"Save"

STILLA Í GMAIL
1. Ýta á síu- merkið við hliðina á leitarglugganum

2. Setja inn "mailer-daemon" í "Frá" reitinn efst og ýta á "Búa til síu"

3. Hér skal haka við "Áframsenda á" og skrá inn "bounces@zenter.is" og
þegar það er komið er ýtt á "Búa til síu"

