THUNDERBIRD OG UØNSKET E-POST

Thunderbirds adaptive (mulig å trene opp) spamfilter.
Thunderbird må trenes opp til å vise om en e-post er ønsket eller ikke (spam).
E-post som Thunderbird tror er uønsket, blir vist med et gult flamme-ikon

Du må trene opp Thunderbird til å vite hva som er ønsket og uønsket e-post. Når
"treningsperioden" er over, vil uønsket e-post automatisk flyttes fra Innboks til Uønsket mappe.
Thunderbird trenger 100 – 200 e-poster for å bli godt trent. Du må merke både ønsket og
uønsket e-poster.

Først må du sjekke innstillinger for uønsket e-post i Thunderbird.
Trykk ALT-tasten (eller F10) får å få opp menyer
Her velger du Kontoinnstillinger, nest nederst

I neste bilde klikk til venstre på Uønsket e-post under kontoen din.

Her skal det hakes ut for
[v] Tillat adaptiv filter for uønsket e-post på denne kontoen
[v] Personlig adressebok (at disse ikke blir markert som spam)
[v] Stol på uønsket-meldinger fra: SpamAssasin
Da vil Thunderbird ta hensyn til verdier satt av Norsk Helsenett (NHN) sitt
søppelposthåndteringssystem.
Mål og lagring
[v] Flytt meldinger til:
(*) Uønsket-mappen på: (din konto hos NHN)
Klikk så på knappen

[Globale søppelpostinnstillinger]

I fanen Uønsket e-post hak ut
[v] Når jeg mottar meldinger som uønskede:
(*) Flytt dem til kontoens uønsket-mappe
Velg [OK] og [OK] slik at endringer blir lagret.

Så må du Lære/Trene opp Thunderbird til å forstå hva som er ønsket og uønsket e-post

Her er alle merket som uønsket "gul flamme-ikon". Ved å klikke på flamme-ikonet eller Ønsketknappen på e-posten, vil den endres til en OK e-post og flamme-ikonet skifter til grå farge.

Her er ingen uønsket, klikk på "grå flamme-ikon" eller Uønsket-knappen hvis det er e-poster
som du tror er uønsket.

Hvis du ser noen e-poster med grått flamme-ikon som du mener er spam, så kan du klikke på
ikonet eller på Uønsket knappen.

Sjekk også Uønsket-mappen din, og hvis du finner noen e-poster der som ikke er spam, klikker
du på det gule flamme-ikonet eller Ønsket-knappen
Når du har trent Thunderbird med 100–200 av begge sorter kan du stole mer på at Thunderbird
ordner dette selv.

