
RSU	Webmail	pieejas	rokasgrāmata	

Versija 0.8 
 
*Piezīme* Lai pilnīgāk izmantotu iespējas, ko sniedz RSU Webmail, ieteicams izmantot Microsoft Internet 

Explorer 7 vai jaunākas versijas pārlūkprogrammu. 
*Piezīme* Izstrādājot šo rokasgrāmatu tika izmantots Microsoft Internet Explorer 8 pārlūks, tāpēc, ja kāda no 
redzamajām funkcijām nestrādā, lūdziet palīdzību savam sistēmas administratoram. 
 
 
Šī rokasgrāmata ir paredzēta kā palīglīdzeklis, lai sāktu darbu ar RSU Webmail. 
 
 
1. Piekļuve RSU Webmail 

 

• Savā interneta pārlūkprogrammā atveriet adresi http://webmail.rsu.lv 

 
Šāda izskatās pietiekšanās (login) forma 
 

  



 

• Ievadiet Domain\user name:  laukā savu 6 simbolu lietotājvārdu 
Pirmo reizi piesakoties sistēmā Password: laukā ievadiet „RSUParole2009”, citos gadījumos ievadiet Jūsu 
izveidoto paroli 

Nospiediet pogu „Log On”  

• Ja tā ir pirmā reize kad esat iegājuši sistēmā, tā Jums pieprasīs nomainīt paroli parādot šādu formu 

 
Laukā „Old Password:” ievadiet savu tagadējo paroli. 
Laukā „New Password:” ievadiet savu jauno paroli un atkārtojat to velreiz laukā „Confirm new password:”. 
 
Jaunā parolē ir jābūt: vismaz 8 (astoņiem) simboliem un ne vairāk kā 16 (sešpadsmit) simboliem, jābūt 4 
zīmju veidiem, t.i., vismaz vienam (1) lielam burtam, vismaz vienam(1) mazam burtam, vismaz vienam(1) 
ciparam un vismaz vienam(1) speciālam simbolam. 
Speciālo simbolu tabula: 
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Viena no paroles izveides iespējām ir kādas frāzes vai vārda simbolu aizstāšana ar grafiski līdzīgajiem 
simboliem. Piemēram: 
Frāze „Viss ir labi” � vissirlabi � v1$$1rl@bi (aizstājot s ar $, i ar 1 un a ar @) 
Vārds „darbadiena” � d@rb@d13n@ (aizstājot a ar @, i ar 1 un e(E) ar 3) 
Konkrētos piemērus lūdzam neizmantot, lai nodrošinātu sistēmas drošību. 

  



 

Gadījumā ja Jūsu ievadītā parole būs pārāk īsa vai nepietiekami sarežģīta, sistēma dos šādu kļūdas 
paziņojumu: 

 
Šajā gadījumā Jums jāmēģina nomainīt paroli velreiz. 
 

No „RSU Informācijas sistēmas elektronisko platformu drošības politika”: 
„Par paroli jāizvēlas pietiekami sarežģītu simbolu kombināciju. Paroles garumam jābūt vismaz 8 (astoņiem) 
simboliem un ne vairāk kā 16 (sešpadsmit) simboliem. 
Parole ir jāmaina ne retāk kā katras 194 dienas, kā arī jaunā parole nedrīkst būt vienāda ar 24 iepriekšējām 
parolēm. 
Izmantojamo simbolu tabula: 
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Veiksmīgas paroles nomaiņas gadījumā Jūs ieraudzīsiet šādu forumu: 

 
Sistēma Jūs automātiski pārvietos uz Jūsu RSU Webmail saiti, ja tas nenotiek nospiediet „Continue” 

 
Pirmajā reizē sistēma Jums piedāvās izvēlēties Jūsu valodas un laika zonas iestatījumus ar šādas formas palīdzību: 

 

Izvēlieties Jums vēlamos iestatījumus un nospiediet „Labi”  



RSU Webmail grafiskā vide 
 

• Pēc pieteikšanās sistēmā Jūs ieraudzīsiet RSU Webmail grafisko vidi 

 
Šāda izskatās RSU Webmail grafiskā vide. 
 

• E-Pasta sadaļa 

 
Šajā sadaļā redzamas Jūsu e-pasta mapes, kā ari RSU Webmail funkcijas, piem., Kalendārs, Kontaktpersonas 
u.c. 
Pārvietošanās pa šīm sadaļām notiek ar peles kreisās pogas klikšķu palīdzību. 

Galvenās pieejamās mapes: 
o Iesūtne – šeit atrodas saņemtie e-pasti 
o Izsūtne – šeit atrodas Jūsu izsūtītie e-pasti 
o Izdzēstie vienumi – izdzēstie e-pasti 
o Kalendārs – Kalendārs ar darba uzdevumu un atgādinājumu pievienošanas funkcijām 
o Kontaktpersonas – Kontaktpersonu saraksts gan RSU, gan privāto 
o Nevēlamais e-pasts – servera atlasītā surogātpasta (spam) mape 
o Uzdevumi – darba uzdevumi 

 



• Ātro saišu sadaļa 
 

 
Šīs saites ļauj Jums ērti un ātri pārslēgties starp RSU Webmail funkcijām. 
 

• Objektu saraksts 
 
Šajā grafiskā interfeisa daļā redzami katrā mapē pieejamie e-pasta vai citi objekti 
 

 
 

  



• Objekta apskates intefeisa daļa 
 

 
Šeit tiek atainots Jūsu izvēlētais objekts no objektu saraksta 
 

• Opciju izvēlne 

 
Opciju izvēlne atrodas labajā augšējā stūrī 

o RSU globālā adrešu grāmata, pieejama uzklikšķinot uz šīs ikonu  
o Atrast kādu – iespēja ātrajai meklēšanai Kontaktos 
o Opcijas – grafiskās vides pielāgošanas iespējas 
o Jūsu vārds, uzvārds (šajā gadījumā mans) – pieeja citām Jums piesaistītajām e-pasta kastēm 
o Atteikties – beigt darbu ar sistēmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. RSU globālā adrešu grāmata 

Uzklikšķinot uz RSU globālās adrešu grāmatas ikonas  atverās šāds pārlūkprogrammas logs: 

 
 
Lai izmantotu meklēšanas iespēju RSU globālajā adrešu grāmatā vajadzīgos atlases kritērijus jāraksta šajā 
laukā 
 

 
 
Uzklikšķinot uz Jums vajadzīgā obekta Jūs ieraudzīsiet informāciju par to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Piemēram: 
 

 
 
Nospiežot uz vēstules ikonas  

 
Jums atvērsies pārlūkprogrammas logs jaunas e-pasta vēstules nosūtīšanai. 
  



 
 

3. Opciju konfigurācija 
 
Dažas no vērā ņemamajām Opciju konfigurācijas iespējām 
(pieeja Opciju konfigurācijai atveras, nospiežot uz saites Opcijas no Opciju izvēlnes) 

• E-pasta paraksts 
 

 
Šī opcija ļauj jums katram Jūsu e-pastam pievienot iepriekš sagatavotu parakstu 
 

• Prombūtnes perioda palīgs 
Šis rīks Jums palīdzēs atbildēt uz e-pastiem ar automātisku atbildi Jūsu prombūtnes laikā (piem. 
atvaļinājums). 
 

 



Ieslēdzot šo sistēmas rīku Jūs iegūsiet iespēju iestatīt šādas opcijas 
 

 
Lai ieslēgtu Prombūtnes perioda palīgu Jums jāatzīmē „Nosūtīt automātiskās atbildes par atrašanos ārpus biroja 

tikai šajā laika periodā:” izvēles rūtiņa (checkbox), kā arī jāiestatī datums un laiks no kura un līdz kuram 
automātiski atbildēt uz Jūsu e-pastiem. 
 

 
 
 



 
Šajā formā ierakstīto tekstu saņems RSU globālajā adrešu grāmatā ierakstītie adresāti. 
 

 
Šajā formā ierakstīto tekstu saņems adresāti kas nav atrodami RSU globālajā adrešu grāmatā, kā arī Jums ir 
iespēja izvēlēties vai atbildēt visiem Ārējiem sūtītājiem, vai tikai tām personām kas atrodās Jūsu kontaktpersonu 
sarakstā. 
Lai saglabātu šīs opcijas, katrai formai augšpusē ir pieejama poga „Saglabāt”. 
 

 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu kontaktējaties ar e-pasta sistēmas atbalsta darbinieku RSU. 

Lietotāju atbalsts: 

• rakstīt 112@rsu.lv 

• zvanīt +371 67061549  


