Uw Dagelijkse Spamoverzicht
Een mailbox waar berichten worden gefilterd op spam ontvangt periodiek een spamoverzicht. In
dit document zullen de functionaliteiten van dit spamoverzicht aan u worden uitgelegd.
De functie van de spamfilter
Gemiddeld is 90% van uw binnenkomende mail spam. Omdat u hoogst waarschijnlijk geen
interesse heeft in een namaak Rolex of een spotgoedkoop landgoed in Zuid-Amerika zorgt deze
filter ervoor dat u deze mails niet onder ogen krijgt.
Waarom u een overzicht ontvangt
Het kan voorkomen dat legitieme mail wordt gemarkeerd als spam. Om te voorkomen dat deze
berichten nooit bij u aankomen worden de mogelijk legitieme mails in een overzicht aan u
verstuurd. Hier ziet u in één oogopslag of er gewenste mail in de filter is blijven hangen.

* Voorbeeld van een spamoverzicht

Het accepteren van gewenste mail
In uw spamoverzicht bevindt zich rechtsboven een link genaamd Go to Quarantine Server.
Na het klikken op deze link wordt een webpagina geladen waar u gewenste berichten kunt
doorsturen naar uw inbox (zie de onderstaande afbeelding).

Om een bericht door te sturen vinkt u deze aan en klikt u vervolgens op Send to mailbox.
Het bericht wordt nu afgeleverd in uw inbox.
Het uitschakelen van uw spamoverzicht
Indien u geen spamoverzicht wenst te ontvangen kun u dit aangeven op de webpagina van de
quarantaineserver. Klik op Personal Settings. Selecteer vervolgens de optie Do not notify me en klik
op Update Settings (zie de onderstaande afbeelding).

U ontvangt voortaan geen overzicht meer. Het uitschakelen van uw spamoverzicht is geheel op
eigen risico. UC Systems houd zich niet verantwoordelijk voor verloren berichten ter gevolgen van
het uitschakelen van uw spamoverzicht.

Bij problemen of vragen kunt u ons telefonisch bereiken: 088 6666 333

Contactpersoon
Maarten van den Bogaard
maarten@ucsystems.nl

SPAM FUN FACTS

Gemiddeld worden er 183 miljard spamberichten per dag verstuurd.
81% van de spamberichten gaan over farmaceutische middelen.
De meeste genoemde celebrity in spammail is Barack Obama,
gevolgd door Angelina Jolie en Oprah Winfrey.
De meeste spam is afkomstig uit Brazilie (13,75%).

