GESTIÓ DEL CORREU NO DESITJAT (SPAM)

6TEMS posa a disposició del client poder gestionar aquests correus accedint directament al servidor
d’Antispam/Antivirus, mitjançant el següent enllaç:

http://antispam.6tems.com
O accedir directament a www.6tems.com, a l’apartat AJUDA AL CLIENT i clicar a Accés Servidor Antispam de
l’apartat Zona client.
Es visualitzarà la següent pantalla:

On el camp “Nombre de Usuario” és el nom del compte i “Contraseña” és la contrasenya del propi compte.

ATENCIÓ  Si es diposa de servidor de correu propi, aquest ha de permetre conexions del tipus SMTP.
Contacteu amb el vostre administrador per verificar que sigui així.
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MISSATGES PENDENTS
Un cop identificats, accedim a la següent pantalla on ens mostrarà els missatges que hi ha retinguts en la
quarentena del servidor:

1

2

Listado de Aceptar y Rechazar
1 – Si tenim l’opció “Siempre aceptar correo de...” podem introduir al camp següent l’adreça del remitent, el
domini o directament la IP del remitent que SI volem rebre correus.
Si tenim l’opció “Siempre rechazar correo de...” podem introduir al camp següent l’adreça del remitent, el domini
o directament la IP del remitent que NO volem rebre correus.

2 – Podem consultar els paràmetres inclosos en aquestes llistes a través de:
“Remitentes” >>> ens mostrarà l’adreça del remitent: xxx@domini.xxx. S’acceptarà o es rebutjarà tot el correu
que arribi d’aquest remitent.
“Dominios” >>> ens mostrarà el domini. S’acceptarà o es rebutjarà tot el correu que arribi d’aquest domini.
“Redes” >>> ens mostrarà la IP. S’acceptarà o es rebutjarà tot el correu que arribi d’aquesta IP.
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Si cliquem a Cuarentena (en elmenú de dalt) ens mostrarà els mateixos missatges però ordenats per data i
afegint la informació del servidor remitent i la puntuació que li ha donat el Sistema Antispam:

A través del desplegable de l’apartat “Estado y Acción” podem decidir per a cada missatge l’opció que més ens
convingui:
No Hacer Nada >> No gestionar el missatge.
Aceptar mensaje >> Un cop acceptat el missatge aquest ens entrarà a la nostra safata d’entrada.
Rechazar mensaje >> Rebutja el missatge.
Descartar silenciosamente >> Rebutja el missatge. El remitent no rep cap notificació (no recomanat).
Remitente en lista negra >> Rebutja el missatge. Si el remitent ens envia un altre correu al mateix compte aquest
és retornat junt amb un error indicant que el destinatari l’ha inclòs a una llista negra.
Remitente en lista blanca >> Accepta el missatge. Si el remitent envia un altre correu a aquest compte aquest és
acceptat, sense haver passat pels filtres del servidor d’Antispam/antivirus.
Dominio en lista negra >> Rebutja el missatge. Si s’envia un altre correu a través d’aquest domini, serà rebutjat
junt amb un missatge d’error al remitent indicant que s’ha inclòs a una llista negra.
Dominio en lista blanca >> Accepta el missatge. Si s’envia un altre correu a través d’aquest domini, serà acceptat
sense haver passat pels filtres del servidor d’Antispam/antivirus.
Red en lista negra >> Rebutja el missatge. Si s’envia un altre correu a través d’aquest servidor, serà rebutjat.
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Red en lista blanca >> Accepta el missatge. Si s’envia un altre correu a través d’aquest servidor, serà acceptat
sense haver passat pels filtres del servidor d’Antispam/antivirus.
Un cop hem decidit quina opció volem, cal clicar el botó “Enviar Cambios” (al final de la pàgina).

Tecles ràpides

Clicant damunt d’una d’aquestes opcions, es modifica l’estat de tots els missatges, siguent:
l’estat dels missatges passa a ser “No Hacer Nada”.
l’estat dels missatges passa a ser “Aceptar mensaje”.
l’estat dels missatges passa a ser “Rechazar mensaje”.

Un cop hem decidit quina opció volem, cal clicar el botó “Enviar Cambios” (al final de la pàgina).
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Spam
Si cliquem a Spam (en elmenú de l’esquerre) ens mostrarà els missatges que hem
rebutjat.

No Spam
Si cliquem a No Spam (en elmenú de l’esquerre) ens mostrarà els missatges que
hem acceptat.

Todo
Si cliquem a Todo (en elmenú de l’esquerre) ens mostrarà tots els missatges que
que hem gestionat o que estan pendents de gestionar.

MOLT IMPORTANT: Un missatge rebutjat no es podrà tornar a recuperar, i per tant caldrà sol·licitar al
remitent que torni a enviar el missatge. Tenint present que a vegades aquests missatges poden venir
de sistemes automàtics d’enviament de missatges, és important revisar amb cura cada informe de
quarentena.
El temps màxim que els missatges romanen en quarentena és de 7 dies. Passat aquest temps NO es
podran recuperar els missatges.
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COM CERCAR MISSATGES?
Per buscar si un missatge ha quedat retingut a la quarentena, utilitzarem l’opció:

Cuarentena
Buscar

Informar d’algun criteri per realitzar la búsqueda, utilitzant els filtres, i clicar el botó “Enviar”. En el cas que el
resultat de la cerca dongui un resultat, caldrà gestionar el missatge amb l’opció que més convigui, a través del
desplegable de l’apartat “Estado”, com qualsevol missatge pendent.
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LLISTES BLANQUES / NEGRES
Si volem consultar quins són els remitents, dominis i/o IP d’un servidor que tenim a les nostres llistes o volem
introduir nous contactes accedirem a Reglas (en el menú de dalt) i escollirem l’opció que més ens convingui:

•
•
•

Remitentes = Per incloure l’adreça e-mail d’un remitent.
Per exemple suport@6tems.com
Dominios = Per incloure el nom d’un domini. Per exemple
6tems.com
Redes = Per incloure la IP d’un servidor. Per exemple:
188.93.73.211

A continuació, els passos a seguir són els mateixos per qualsevol de les tres seccions.

CONSULTA
Si, per exemple, volem saber si un compte de correu el tenim a les nostres llistes, escollim
informarem el compte del remitent en el camp “Filtro. Remitente” i clicarem a “Filtro”.

Remitentes,

Si volem afegir un remitent a les nostres llistes, informarem el següent camp i escollirem l’opció que més ens
convigui clicant a Aplicar Regla:

Recomanem no utilitzar/modificar els altres apartats en aquest panell de control.
Un mal ús o configuració pot comportar problemes en la correcta gestió dels missatges.
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DESACTIVAR SERVEI ANTISPAM
Si l’usuari ho desitja, es pot desactivar el filtre del servei Antispam, sense que això afecti a la resta d’usuaris del
mateix domini.
Accedirem a:

Preferencias
Opt Entrada / Salida
i clicarem el botó HAGA CLICK PARA SELECCIONAR OPT SALIDA DE ESCANEO DE SPAM

Per tornar-ho activar només haurem de tornar a accedir al mateix menú i clicar damunt del botó HAGA CLICK
PARA SELECCIONAR OPT ENTRADA DE ESCANEO DE SPAM:
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INFORMES
També podeu sol·licitar que el servidor us enviï un informe diari amb el resum dels missatges retinguts en
quarentena. A través d’aquest informe, totalment interactiu, podreu gestionar directament el correu no desitjat.
Per activar l’informe cal accedir, dins del menú incial, a

Preferencias
Notificación
i indicar en el camp VALOR a quin compte de correu es vol rebre l’informe.

Per defecte està configurat rebre aquests informes de dilluns a divendres, dins les franges horàries: 8:00h, 13:00h i
les 17:00h, però l’usuari s’ho pot configurar segons les seves necessitats.
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GESTIÓ INFORMES ANTISPAM
La part important a destacar d’aquests informes és que són dinàmics de manera que l’usuari pot portar a terme 4
accions diferents per a cada missatge a la quarentena, sense haver d’accedir al servidor.
Aquestes accions es poden realitzar de dues maneres: seleccionant en el desplegable de la columna “Action”
l’acció a realitzar per a cada registre i després fer click al botó “Submit” al final de l’informe, o bé utilitzar els links
de la columna “Quick-Action”:

Accept >> Acceptació del missatge (el missatge es lliura

a la bústia de l’usuari després d’uns minuts)

Reject >> Es rebutja el missatge
Whitelist Sender >> Acceptació del missatge + inclusió del remitent a la llista personal de contactes segurs de
l’usuari

Blacklist Sender >> Rebutja el missatge + inclusió del remitent a la llista personal de contactes NO segurs (no
desitjats) de l’usuari
És important gestionar aquests informes, de manera regular, en el moment de rebre’ls per una òptima gestió del
servei antispam. De manera habitual s’utilitzaran les opcions “Accept”, per aquells missatges que creiem que són
vàlids, i “Whitelist Sender” per aquells missatges rebuts de contactes confirmats.
Desaconsellem utilitzar les opcions “Reject” i “Blacklist Sender” a través de l’informe, ja que la plataforma ja ha
considerat spam aquests missatges. Si per error incloem algun remitent a la Llista negra (“Blacklist Sender”)
haurem d’accedir a la plataforma per anul·lar aquest paràmetre (veure pàgina 7).
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Per últim, al final de l’informe hi ha una opció que permet en una sola i única acció rebutjar com a spam tots els
missatges continguts en l’informe: “Reject All as Spam”:

Molt Important: Un missatge rebutjat no es podrà tornar a recuperar, i per tant caldrà sol·licitar al remitent que
torni a enviar el missatge. Tenint present que a vegades aquests missatges poden venir de sistemes automàtics
d’enviament de missatges, és important revisar amb cura cada informe de quarentena.

Els informes es generen a partir de missatges nous retinguts entre les franges horàries. És a dir, si es reb un
missatge i aquest és considerat spam entre les 8:00h i les 13:00h, es rebrà un nou informe. En el cas de que no hi
hagi cap missatge que s’hagi considerat spam, no es generarà cap informe.

El temps màxim que els missatges romanen en quarantena és de 7 dies. Passat aquest temps no es podran
recuperar els missatges.
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GESTIÓ ÀLIES DE BÚSTIA

S’entén com a àlies d’una bústia, altres adreces e-mail addiccionals que pot tenir associada una bústia de correu
electrònic.
El àlies poden ser de dos tipus:
Àlies d’un mateix domini:
Bústia: suport@6tems.com
Àlies: soporte@6tems.com
support@6tems.com
soporte-tecnico@6tems.com
Àlies de diferent domini i/o extensió:
Bústia: suport@6tems.com
Àlies: suport@6tems.cat
suport@6tems.net
suport@6temscomunicacio.com
soporte@6temscomunicacio.com

Una vegada vist el concepte d’àlies, com podem associar-los a la nostra bústia de manera que rebem un únic
informe de quarentena?
Dins de la plataforma, seleccionem a les opcions de menú de dalt Preferencias i l’opció Aliases del menú de
l’esquerre:
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En el camp ALIAS introduïrem un àlies que tingui assignada la nostra bústia (p.e. soporte@6tems.com)

Després en el camp PRIMARY EMAIL introduïrem l’adreça de la nostra bústia (compte d’usuari E-mail).
Una vegada complimentada aquesta informació, processarem la sol·licitud premen el botó ENVIAR CAMBIOS.

MOLT IMPORTANT:
Això farà que el sistema generi un correu de validació que s’enviarà al compte informat com a ALIAS. Si som
l’usuari que el té assignat, al cap d’uns minuts rebrem un missatge on haurem de confirmar, mitjançant el link
adjunt en el missatge, que l’àlias quedi associat al nostre compte.
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