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În cazul în care aveți nevoie să setați un ﬁltru pentru un cont de
email de sub domeniul dumneavoastră, se poate seta la nivel de
server.
Pentru a putea adăuga un astfel de ﬁltru trebuie să navigați în
cPanel >> Email >> Email Filters. Aici veți vedea lista
conturilor de email de sub contul cPanel.

Pentru a putea administra ﬁltrele unui cont selectați opțiunea
Manage Filters din dreptul ﬁecărei adrese de email. În cazul în
care doriți să setați ﬁltre de email pe un întreg domeniu vă
îndrumăm spre acest tutorial.
Dacă doriți să aﬂați mai multe despre parametrii ce pot ﬁ setați,
vă rugăm să accesați acest articol.

1. Faceți click pe Create a New Filter apoi trebuie să introduceți
datele pentru un astfel de ﬁltru:

Name: numele ﬁltrului; ar ﬁ indicat să puneți un nume
sugestiv pentru a putea recunoaște ușor ﬁltrul;
Rules: regulile după care email-urile să ﬁe sortate; mai

multe detalii despre regulile ce pot ﬁ aplicate puteți obține
urmărind acest articol;
Actions: instrucțiuni pentru server pentru a ști ce să facă cu
un email care întrunește criteriile ﬁltrului.

2. Faceți click pe Create pentru a adăuga ﬁltrul.
Testare ﬁltru email: După ce creați un ﬁltru de email puteți face
un test pentru acesta din secțiunea Filter test. Este suﬁcient să
adăugați datele conform ﬁltrelor setate și veți primi un mesaj de
acțiune luată asupra emailului sau nu, în funcție de ﬁltru și de
datele introduse în mesajul de test.
Pentru a edita sau a șterge un ﬁltru de email, în secțiunea
Current Filters aveți butoanele corespunzătoare celor două
acțiuni ce pot ﬁ luate.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, echipa
ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa
support@romarg.com.

