Rejestracja oraz uruchomienie usługi
Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz
Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Z tego względu
warunkiem koniecznym do ich uruchomienia jest wypełnienie formularza rejestracji, oraz
przesłanie jego podpisanego egzemplarza na adres siedziby OIRP w Łodzi:
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI
90-324 Łódź, ul. Tylna 14

Aktywacja usług nastąpi niezwłocznie po zweryfikowaniu danych wskazanych na formularzu.

I.

Formularz rejestracji.

Formularz rejestracji znajduje się na stronie OIRP w Łodzi i jest dostępny zarówno pod
ikoną koperty (prawy górny róg strony) jak równieŜ pod adresem:
http://www.oirplodz.pl/poczta.html
Po wypełnieniu danych potwierdzających przynaleŜność do OIRP w Łodzi uŜytkownik
ma moŜliwość wyboru, czy chce załoŜyć konto poczty elektronicznej, czy teŜ ograniczy
się do przyznania aliasu pocztowego. Alias pocztowy tym róŜni się od konta, Ŝe wszelkie
wiadomości na niego kierowane zostają przesłane na adres dotychczasowy tj. adres e-mail
uŜytkownika wskazany w formularzu. Po wybraniu aliasu pocztowego nie ma moŜliwości
korzystania z zakładki „obsługa poczty e-mail” (wiadomości są przesyłane na
dotychczasowe konto).

W przypadku wyboru „Wnioskuję o przyznanie adresu poczty elektronicznej w domenie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi” automatycznie zostanie przydzielony
uŜytkownikowi adres wg schematu: imię.nazwisko@oirplodz.pl.

Formularz rejestracji zawiera opcję uruchomienia usługi forum dyskusyjnego OIRP w
Łodzi. W tym celu naleŜy wskazać login/NIK pod którym uŜytkownik będzie widoczny.

Po wypełnieniu formularza naleŜy wybrać opcję „Rejestruj”, a następnie wybrać
„wydrukuj formularz”. Wydrukowany egzemplarz naleŜy podpisać i wysłać na adres Izby.

II.

Poczta e-mail

Po zweryfikowaniu danych uŜytkownika na dotychczasowy adres e-mail (wskazany w
formularzu) zostanie przesłane potwierdzenie uruchomienia usługi ze wskazaniem adresu
e-mail w domenie oirplodz.pl wraz z wygenerowanym losowo hasłem aktywacyjnym.
Korzystanie z konta pocztowego moŜliwe jest zarówno przy uŜyciu programów
pocztowych (takich jak np. Microsoft Office Outlook, Outlook Express), jak równieŜ
bezpośrednio ze strony internetowej oirplodz.pl.
W tym drugim przypadku naleŜy kliknąć na ikonę koperty (prawy górny róg ekranu), lub
wpisać adres http://www.oirplodz.pl/poczta.html .
W oknie logowania naleŜy wpisać pełny adres tj. imię.nazwisko@oirplodz.pl (bez
polskich liter) oraz przesłane hasło.

Zamieszczony poniŜej Formularz zmiany hasła pozwala wskazać własne hasło
uŜytkownika. W tym celu naleŜy podać pełny adres e-mail, hasło dotychczasowe, nowe
hasło, oraz jego potwierdzenie i wcisnąć przycisk „Zmień”

Po prawidłowym zalogowaniu się do poczty pojawia się panel obsługi, umoŜliwiający
m.in. odczyt wiadomości e-mail odebranych, jak równieŜ tworzenie własnych.

III.

Forum dyskusyjne oirplodz.pl

Dostęp do forum dyskusyjnego jest zarówno ze strony głównej (ikona dymku w górnym
rogu ekranu), jak równieŜ z adresu: http://forum.oirplodz.pl/
W oknie logowania

NaleŜy wpisać swój login/NIK (wybrany w formularzu) oraz hasło przesłane dla forum.
UWAGA!
Hasło do forum przesyłane jest na adres (alias) uŜytkownika w domenie oirplodz. pl.
Po zalogowaniu do forum uŜytkownik moŜe dokonać zmiany swojego hasła
w następujący sposób:
Wybrać: PROFIL

następnie: Ustawienia dotyczące konta:

A w kolejnym polu wpisać nowe hasło, dokonać jego potwierdzenia oraz wpisać hasło
dotychczasowe i wcisnąć „Zachowaj zmiany”

W forum dostępne są działy główne, w których kaŜdy uŜytkownik moŜe zakładać własne
wątki i umieszczać wpisy:

WyraŜając nadzieję, Ŝe niniejsze opracowanie okaŜe się dla Państwa pomocne,
Ŝyczymy zadowolenia z uruchomionych usług poczty internetowej oraz forum
dyskusyjnego. W przypadku problemów z uruchomieniem usług prosimy o kontakt
mailowy na adres: komisja.informacji@oirplodz.pl.
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