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Atunci când nu ai posibilitatea de a supraveghea operațiunile de backup, ați putea dori informații despre 

rezultatele backup-ului. Această funcție poate fi folosită prin a trimite un raport a tuturor proceselor efectuate 

ce poate fi furnizat cu ajutorul adresei de e-mail. 

Pentru a configura notificările prin e-mail: 

• Faceți click pe “Menu”  selectați “Settings”  selectați “Notifications”  

• Bifați  “Enable email notification” pentru a parametriza informațiile de configurare e-mail. 

Există patru servere SMTP pentru a trimite e-mail de notificare: HotMail Server, GMail Server, AOMEI Server sau 

Custom Server. 

• Atunci când selectați HotMail sau Gmail, în primul rând trebuie să tastați adresa de e-mail pe care 

programul trimite rezultatul executării și apoi trebuie introdus contul HotMail or GMail pentru 

autentificare SMTP. Deci, se vor folosi server HotMail sau GMail pentru a trimite notificările prin e-mail. 

• Atunci când selectați AOMEI Server, trebuie doar să tastați într-o adresă de e-mail pe care programul va 

trimite raportul. Nu este necesar să setați autentificarea SMTP. În cazul acesta, AOMEI server va 

direcționa notificările pe e-mail. 

• Când utilizăm ”Custom Server”, puteți specifica propriul server SMTP pentru a primi notificări pe e-mail. 

• Serverul SMTP: Specifică serverul de SMTP e-mail în funcție de serviciul de e-mail utilizat. 

Port-ul: Introducem numărul portului serverului de email, de exemplu 465. 

• Criptarea: Suportă text simplu, SSL și TLS. 

Desigur, înainte de a face toate aceste operațiuni, trebuie să ții cont de configurațiile pentru autentificare 

SMTP. 
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Setările de notificări: puteți specifica condițiile pentru a trimite notificări prin e-mail: 

• Când operațiunea a fost finalizată cu succes. 

mailto:comenzi@nxm.ro


Email Notifications And VSS – AOMEI Backupper   3 

aomei-backupper.nxm.ro | 0332.730.730 | comenzi@nxm.ro | distribuit de Nexus Media srl 

• Când operațiunea nu a reușit să se termine cu succes. 

• Când interacțiunea cu utilizatorul este necesară. 

Există două forme de notificare prin e-mail: 

• Trimite e-mail în format HTML: mesajul de notificare va fi codificat ca HTML. 

• Trimite e-mail în format TXT: mesajul de notificare va fi codificat ca TXT. 

 

 

Sfaturi: 

• Dacă folosiți o ediție gratuită a aplicație, puteți doar alege din HotMail or GMail. Pentru celelalte versiuni, 

le puteți utiliza pe toate cele patru servere SMTP: HotMail, GMail, AOMEI sau cel configurat de tine. 

• Pentru a verifica dacă setările serverului sunt corecte sau nu, AOMEI Backupper va trimite un mesaj de 

testare prin e-amil atunci când face click pe “Send for test”. 

 

Pentru a activa notificări prin e-mail pentru sarcina de rezervă: 

• Permite notificări prin e-mail în timpul ce creați sarcina de rezervă, prin activarea căsuței “Enable email 

notification” în “General” din “Backup Options” în Backup page. 

• Permite notificări prin e-mail în timp ce există o sarcină de rezervă. Click pe "Advanced" și selectați 

"Editaţi Backup" și verificați “Enable email notification”. 
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