Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM
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1. Přihlášení do systému
Pro první přihlášení zadejte do vyhledavače https://antispam.wia.cz/, kde naleznete přihlašovací
dialog, v kterém si můžete nastavit jazyk uživatelského rozhraní. Zde je třeba uvést emailovou adresu,
pro níž chcete spravovat profil a heslo. Pokud heslo nemáte nebo si nevíte rady, postupujte dle
návodu „Nastavení hesla“.
V případě, že heslo znáte, zalogujte se v přihlašovacím dialogu.
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2. Nastavení hesla
Pokud se do antispam.wia.cz hlásíte poprvé, tvařte se jako že jste heslo zapomněli. V přihlašovací
sekci zvolte “Zapomněl(a) jste heslo?“

Poté zadejte email, pro který chcete vidět karanténu (pozor, pokud máte jednu emailovou schránku a
k ní více přezdívek – aliasů - musíte spravovat více karantén).
Přijde Vám pak na požadovanou adresu email s vygenerovaným heslem. Pod tímto heslem se přihlaste
do systému.
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3. Změna hesla
V horním menu zvolte Nastavení a do formuláře vyplňte vygenerované heslo do pole “staré heslo” a
dále Vaše nové heslo, které si přejete nadále používat.
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4. Karanténní report
V případě, že WIA AntiSPAM pracuje v režimu karantény, zasílá do Vaší e-mailové schránky pravidelné
reporty.
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4.1.

Nastavení karanténního reportu

Změnu parametrů lze provést přímo v zaslaném karanténním reportu nebo po přihlášení do
antispam.wia.cz.
U zasílaných reportů můžete ovlivňovat tyto parametry:
1. četnost zasílání reportů
• denně,
• týdně,
• v pátek,
• měsíčně,
• nikdy.
2. obsah karantény
• posílej všechny emaily v karanténě,
• posílej jen emaily, které přibyly od posledního reportu.
V nastavení svého profilu zvolte v horním menu “Nastavení” a v sub-menu “Nastavení reportů
karantény”:
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4.2.

Karanténní report v nevyžádané poště – jak postupovat?

Některé programy pro správu emailových účtů (například Windows Mail) označí reporty zasílané
systémem Antispamu jako Nevyžádanou poštu, případně jako phising. To je způsobeno tím, že zaslaný
report Antispamu obsahuje předměty zadržených emailů v nezměněné podobě a interní ochrana
těchto programů je takto označí dle aktuálních pravidel programu.
1) Pokud se Vám tedy při přijetí reportu zobrazí toto upozornění ve Windows Mail nebo podobné
připomenutí pro Vaši aplikaci:

Je třeba se do uvedené složky podívat, zda-li obsahuje report Antispamu a případně postupovat dle
dalšího kroku.
2) Pokud je report Antispamu vyhodnocen jako nevyžádaný, je nutné (doporučené) jej označit jako
email bezpečný, případně vyžádaný. Toto nastavení se provede pouze jednou pro emailovou adresu
antispam@wia.cz, jejíž prostřednictvím jsou reporty zasílány.
Jak to provést v uvedeném programu Windows Mail vidíte zde, pro ostatní aplikace postupujte dle
nápovědy konkrétního programu:
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5. Správa karantény
Slouží pro vyhledávání a následné třídění emailů ve Vaší karanténě. Lze zde vyhledávat zprávy podle:
- druhu,
- data,
- odesilatele.
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6. Nastavení filtrů
Filtry mají význam pro naprosté zvýhodnění odesilatele, případně naprostého blokování. Zvýhodnění
se nazývá “whitelist” a blokování “blacklist”.
Do obou druhů filtrů můžete zadávat buď doménové jméno (například seznam.cz) nebo emailový účet
(například josef@seznam.cz).
Vyhodnocení probíhá takto:
Tento stav může způsobit následující situace:
• je odesílatel nebo jeho doména ve whitelistu?
o ANO? -> neprováděj další kontrolu a email propust dále
o NE? -> je odesílatel nebo jeho doména v blacklistu?
 ANO? -> zablokuj email a vlož jej do karantény
„Import from Text File“ slouží pro zadání většího množství filtrů – emailových adres nebo doménových
jmen v jednom kroku importem textového souboru se seznamem tohoto druhu a formátu:
jmeno@domena.cz
jmeno22@domena.cz
@domena22.cz
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