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Przekierowanie poczty na Google Suite (Google Apps)
Bartosz Gadzimski - 2021-03-16 - 6 Comments - in Wszystkie artykuły
Jeżeli chcesz przekierować pocztę na usługę Google Suite (Google Apps) zaloguj się do
Panelu Klienta.
1. Przejdź do opcji Rekordy MX w sekcji Paczki pocztowe, a następnie wybierz domenę,
dla której będą zmieniane rekordy:

2. W nowym oknie, w tabelce Zmień dostawcę poczty wybierz Google Suite MX:

3. Kliknij Zapisz. Otrzymasz potwierdzenie zmiany dostawcy poczty.

Zmiana spowoduje zarówno wprowadzenie nowych rekordów MX jak i rekordu SPF w
ustawieniach domeny.
4. Propagacja nowych rekordów MX może potrwać kilkanaście minut. Po tym czasie poczta
będzie obsługiwana zgodnie ze wskazaniem.

Powiązane artykuły:
Dodawanie skrzynki pocztowej w Gmail poprzez SMTP
Dodawanie skrzynki pocztowej w Gmail poprzez POP3
Czy istnieje możliwość odzyskania wiadomości które nie dotarły z powodu zapchanej
skrzynki email?
Automatyczne wysłanie kopii wiadomości na inny adres
Błąd SPF podczas wysyłania wiadomości
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>> aktualny przykład dla wszystkich serwerów to "v=spf1 a mx
include:_spf.zenbox.pl ~all"
aktualny wygląda inaczej - zawiera numery IP
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Panie Mikołaju, prawidłowy rekord SPF tak jak Pan przytoczył
powinien zawierać następujący wpis: "v=spf1 a mx
include:_spf.zenbox.pl ~all"
W przypadku gdy domena posiada inne rekordy a jest
obsługiwana przez serwery pocztowe zenbox należy dokonać
zmiany na w/w.
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Czy w ten sposób (spf) można dodać uprawniony (dodatkowy)
serwer wysyłający?
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a jak moge przeniesc stara poczte z webmail do gsuite?

Brakuje informacji o ustawieniach uwierzytelniania poczty przez
DKIM, jest to co prawda opcjonalne ale godne uwagi https://support.google.com/a/answer/174124?hl=pl&ref_topic=27
52442&visit_id=1-636675473122263501-259557787&rd=1
A tutaj można sobie sprawdzić, czy wszystkie rekordy MX są
prawidłowo ustawione pod Google Suite
https://toolbox.googleapps.com/apps/checkmx/
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Czy w ten sposob mozna tez przekierowac poczte na zwykle konto
Gmail a nie Google Apps?

