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Onet Poczta udostępnia swoim użytkownikom nową funkcjonalność Pakiet Bezpieczna Poczta, w ramach
którego można m.in. włączyć weryfikację dwuetapową. Rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
osób korzystających z usługi.

Weryfikacja dwuetapowa sprawia, że użytkownicy logując się do skrzynki, po wpisaniu hasła, zostaną
poproszeni o podanie jednorazowego kodu dostępu, który zostanie wygenerowany za pomocą specjalnej
mobilnej aplikacji uwierzytelniającej. Oznacza to, że nawet jeśli hasło zostanie złamane lub ujawnione, to
dostęp do zasobów poczty nie będzie możliwy bez znajomości dodatkowego kodu, generowanego przez
aplikację. Takie zabezpieczenie gwarantuje, że nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do rachunków,
ważnych dokumentów czy zdjęć, które niemalże codziennie są przesyłane za pomocą skrzynek e-mail.
Weryfikacja dwuetapowa to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa naszych użytkowników.
Onet Poczta udostępnia ją za darmo dla wszystkich osób, które mają bądź planują założyć u nas konto mówi
Zbigniew Wierzchołowski, Business Owner Onet Poczty w Ringier Axel Springer Polska.

Bezpiecznie z Onet Pocztą

Pakiet Bezpieczna Poczta to nie tylko weryfikacja dwuetapowa. Po zalogowaniu się na swoją skrzynkę
użytkownik może przejść do specjalnej strony i sprawdzić poziom bezpieczeństwa konta. Jest w stanie między
innymi zweryfikować aktywne sesje z uwzględnieniem adresu IP oraz daty - a także wylogować się z
niechcianych sesji. Oprócz tego: otrzymać informację o ostatniej zmianie hasła, ostatnich logowaniach czy
zaktualizować dane profilowe, pozwalające na szybkie odzyskanie hasła. Dzięki temu użytkownik zwiększa
kontrolę nad swoim kontem i jego bezpieczeństwem. Dodatkowo każdy może sprawdzić siłę hasła, a Onet
Poczta podpowie, jak uczynić je mocniejszym.
Pamiętajmy, że dobre hasło musi być silne i unikatowe: zawierać wielkie i małe litery, znaki specjalne oraz
cyfry. Tworząc je, warto myśleć nie o haśle jako takim, ale o dłuższym wyrażeniu, które będzie dla nas łatwe
do zapamiętania, a jednocześnie trudne do złamania przez osoby nieuprawnione radzi Zbigniew
Wierzchołowski.

Onet Poczta oferuje konto e-mail, do którego można zalogować się z komputera, smartfona lub tabletu.
Użytkownik może skonfigurować różne adresy e-mail do różnych celów oficjalny, prywatny albo na zakupy w
Onet Poczcie wszystkie są w jednej skrzynce, dzięki funkcji aliasów. Użytkownicy nie muszą martwić się
limitem wielkości załączników Onet Poczta jest zintegrowana z usługami do przechowywania plików w
chmurze, co umożliwia dołączanie do maila dużych plików (ponad podstawowe 50 MB). Wszystkie serwery
Onet Poczty ulokowane są w Polsce i podlegają polskiemu prawu. Nowa funkcjonalność Pakiet Bezpieczna
Poczta sprawia, że użytkownicy są jeszcze lepiej chronieni i zyskują większą kontrolę nad swoją pocztą
e-mail. W grudniu 2018 roku Onet Pocztę odwiedziło 5, 23 mln RU.
Aktywacja: 13/02/19 15:28, odsłony: 74

Strona 1 / 1

