Konfiguracja wysyki poczty
Od wersji 1.72.0 stosowana jest nowa forma nazewnictwa parametrów. W przypadku konfiguracji poczty charakteryzuje si ona
dodaniem prefiksu core do wikszoci nazw parametrów. Jeli masz nisz wersj systemu, konfigurujc wysyk poczty, naley stosowa
parametry bez dodawania tego prefiksu.
Opis dotyczy konfiguracji przy pomocy konsolowego klienta administracyjnego, oczywicie parametry mona te ustawi przy pomocy
klienta windowsowego administrator_tcp.exe.

Konfigurujemy skrzynki nadawcze
Wszystkie konta mailowe naley w pierwszej kolejnoci skonfigurowa w pliku config.yml dla
katalogu bazy. Szczegóy opisane s w dokumentacji moduu SMAILER. Po wykonaniu opisanych
tam kroków naley skonfigurowa Sow wg niej opisanej procedury.
Wczamy poczt
Przy pomocy parametru CFG_MAILER:

CFG_MAILER=[disable, external]

disable lub puste - obsuga poczty wyczona - jest to parametr nadrzdny w stosunku do innych ustawie
external - obsuga poczty poprzez modu zewntrzny

Konfiguracja konta domylnego
Jest to krok obowizkowy bez wzgldu na to, któr opcj wybierzemy docelowo.
Najpierw naley sprawdzi czy serwer domylny nie zosta ju skonfigurowany w systemie. W tym celu logujemy si do konsolowego klienta
administracyjnego i wykonujemy komend

cfg lsg mail

Naley ustawi domylnego nadawc poczty

cfg # core.mail.default.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOCI

Teraz nadszed czas na podjcie decyzji, czy jedno konto pocztowe nam wystarczy, czy nie, jeli tak wówczas konfigurujemy jeszcze parametr:

cfg # CFG_SENDERS "|Konto gówne biblioteki|"

Jeli nie, wówczas czeka nas troszk wicej pracy. Po pierwsze musimy okreli które agendy maj mie swoje indywidualne adresy, do tego celu
najpierw ustawiamy dwa parametry. Na potrzeby tego przykadu, konfigurujemy dwa konta, jedno gówne, oraz jedno dla filii nr 1 (agenda 01).

cfg # CFG_SENDERS "|Konto gówne biblioteki|F1|Konto filii nr 1|"
cfg # CFG_AGENDA_MAIL 00||01|F1|

Domylne konto pocztowe (tutaj jako konto gówne), zostao przez nas skonfigurowane w kroku 1. Teraz naley doda jeszcze konto pocztowe dla filii
1.

cfg # core.mail.f1.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOCI
cfg # core.mail.f1.name "CZYTELNA DLA ODBIORCY NAZWA NADAWCY"

W dowolnym momencie moemy atwo wywietli informacje dotyczce jednego bd wszystkich serwerów pocztowych uywajc:

cfg ls core.mail ?
cfg ls core.mail.f1 ?

Informacje techniczne
Listy generowane przez system SowaSQL s przechowywane w bazie danych w tabeli tbl_mails. Wicej informacji na temat zawartoci tabeli
dostpne jest w dokumentacji bazy danych.

Tre powiadomie
Szczegóy dotyczce treci wysyanych powiadomie dostpne s na nastpnej stronie.

