Näidake seda dokumenti oma IT-toele, kes peaks selle järgi suutma teid aidata!

Merit Aktiva pilveversioonis on võimalik e-kirjade seadistuste all kasutada nelja erinevat e-kirjade
saatmise viisi.
1. Kasuta domeeni arve@merit.ee (programmi põhiseadistus uue firma loomisel)

Lihtne võimalus saata kirju välja. Saaja näeb, et arve vms. on saatnud „arve@merit.ee“, aga
kui ta vastab sellele kirjale, siis see saadetakse tagasi e-posti aadressile, mis on kirjeldatud
väljal „Saatja e-post“.
Positiivne: Seda saatmisviisi on võimalik kasutada mistahes e-posti aadressi kasutades
Negatiivne: Kui kirju vastuvõttev server ei usalda mingil põhjusel „Reply-to“ reale lisatud
saatja aadressist erinevat aadressi, siis võivad kirjad rämpsu hulka sattuda.
2. Kasuta saatja aadressi (ilma SPF kinnituseta)

Sarnaselt esimesele valikule lihtne võimalus saata kirju välja. Praegusel juhul näeb kirja saaja,
et teie olete selle kirja saatnud.
Positiivne: Teie klient näeb, et kirja saatja olete teie, seda saatmisviisi saab kasutada
mistahes e-posti aadressiga
Negatiivne: Tänases ülimalt turvatud e-kirjade maailmas on tõenäoline, et selle saatmisviisi
korral satub umbes 30-40% teie saadetud arvetest kliendi rämpspostkasti või kustutatakse
täielikult.
Kasutades saatmisviisi „ilma SPF-kinnituseta“ on võimalik tõsta kirjade kohalejõudmise
tõenäosust, kui te kasutate oma domeeninime (@domeeninimi.ee), teil puudub võimalus
kasutada kõiki reegleid, mis on toodud saatmisviisi number 3 juures ja teie teenusepakkuja
on nõus teie SPF-kirjesse tegema erandi ühele Sendgridi IP-aadressile, mida kasutab kirjade
saatmiseks ainult Merit Tarkvara AS. IP-aadress ise on 167.89.76.131.

Esimesed 2 saatmisviisi on mõeldud eelkõige neile, kellel puudub võimalus kasutada
Exchange või SMTP-saatmist (kirjad antakse üle teie oma e-posti serverile teie
kasutajanime ja parooli kasutades üle ActiveSync või SMTP protokolli). Kõigil, kellel on
võimalik, peaksid kasutama järgmiseid saatmisviise!
3. Kasutage Exchange serverit

Seda saatmisviisi saab kasutada, kui te (või teie firma) kasutate MS Exchange serverit
kirjavahetuse jaoks või Office365 lahendust. Eelduseks on, et Autodiscovery teie serveris
töötab, sest süsteem otsib laiast maailmast teie e-posti aadressi (mis on ühtlasi ka teie
kasutajanimi) järgi õiget serverit.
4. Kasuta privaatset SMTP serverit

Enne SMTP seadistamist peate teada saama oma teenusepakkuja või IT-toe käest, mis on teie
SMTP serveri nimi, kasutajanimi ja parool.
Portideks on tavaliselt 465 (krüpteeringu viis SSL) või 587 (krüpteeringu viis TLS). Meriti
Aktiva nõuab TLS kasutamise korral TLS ver. 1.2 või uuema kasutamist.
Täpsemalt sobivate seadete kohta tasub jällegi küsida teie e-posti teenuse pakkuja käest.
NB! Osad suuremad tasuta e-posti teenust pakkuvad firmad nõuavad SMTP seadistamisel
kolmandatesse programmidesse (mille hulka kuulub ka meie programm), niinimetatud „App
passwordi“ (rakenduste parool) kasutamist salasõna real. Nende hulgas on ka Gmail, Yahoo
mail, Hotmail. Eestis kasutab seda näiteks mail.ee. Näide „App Passwordi“ loomise kohta
Gmaili ja Hotmaili keskkonnas on toodud selle juhendi lõpus.
Kui te pelgate hätta jääda, paluge oma IT-tuge või mõnda oskajat inimest teie jaoks need
„app passwordid“ tekitada ning Meriti e-posti seadistustesse vajalikud asjad vajalikule reale
paika panna.

Positiivne: Kolmas ja neljas saatmisviis on kõige turvalisemad. Kirjade kohalejõudmise
tõenäosus on peaaegu 100%, sest kirjad saadab tegelikult klientidele teie oma e-posti server.
Negatiivne: Seadistamine on mõnevõrra keerulisem ja võib vajada abi teadjamalt inimeselt.

App Passwordi loomiseks peate esmalt aktiveerima 2-astmelise kinnitamise, alles siis ilmub aknasse
uus menüü osa „App passwords“ (Rakenduste paroolid).
Klõpsates nüüd „App Passwords“ real, avaneb teile parooli sisestamise aken, kuhu peate panema
oma tavapärase parooli, seejärel avatakse teile alljärgnev aken:

Valige siin aknas „Valige rakendus“ ja „Muu (kohandatud nimi)“

Kirjutage rakenduse nimeks näiteks „Aktiva“ ja vajutage „LOO“

Teile genereeritakse spetsiaalne parool (kollane lahter), mis koosneb 16-st tähest. See on teil tarvis
kopeerida nüüd Meriti Aktivasse, E-posti seadistustes postkasti parooli reale. Kui te vajutate „Valmis“
nuppu, siis te seda parooli enam kunagi ei näe. Kui teil on tarvis mistahes põhjusel veel üht „App
passwordi“, siis saate siinsamas luua järgmise. NB! Google konto pärisparooli muutmine kustutab
kõik App passwordid ära ja te peate uued looma ning vajalikesse programmidesse sisestama.

Gmaili SMTP-serveri andmed, mida sisestada Meriti programmi:

Seadistused asuvad teie postkasti paremal ülemises nurgas

Hotmaili SMTP-serveri andmed, mida sisestada Meriti programmi:

5. Exchange Modern Auth

Seda saatmisviisi saab kasutada AINULT Microsofti süsteemis ja „Rakenduse ID“, kliendi
salasõna ja „Tenant ID“ loob teie e-posti administraator ja annab selle teile teada.
Juhend Modern Auth eelduste loomiseks Microsofti süsteemis on leitav siit:
https://www.merit.ee/juhend/muud/MS-Modern-Auth-Aktivas.pdf

