
 
 

Configuració del correu ONO per evitar que 
marqui els missatges de l'AMPA com a spam 
 
Hem detectat que des de fa uns mesos ONO ha començat a marcar el 
correu de l'AMPA com a correu brossa (spam). A més, la gestió del 
f iltre Antispam d'ONO està fallant i no es deixa desactivar de manera 
que els que teniu ONO esteu tenint problemes per rebre els correus de 
l'AMPA. 
 
Hem trobat una forma de recuperar els missatges de l'AMPA que 
consisteix en afegir  un f iltre que els recuper i a  la safata d'entrada 
abans que actuï el f iltreantispam. 
 
Per crear un f iltre cal entrar en el correu web d'ONO i prémer a 
"Opciones de mi correo" (està a dalt a l'esquerra). A continuació, 
prémer al menú de l'esquerra a"Filtros" i després prémer en la f inestra 
de la dreta en el botó "Agregar". 
 
Adjuntem una imatge amb les opcions a omplir . Per a afegir  un segon 
cr iter i cal prémer el botó "Agregar cr iter ios" i assegurar-se que el 
desplegableque uneix ambdós cr iter is indica "O" (per defecte és "Y" pel 
que cal desplegar la "Y" i seleccionar "O") . 
 



 
 
 
Per a qualsevol dubte podeu enviar-nos un missatge . 
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Editar filtro  Ayuda

Estado:  Activar filtro
Nombre del
filtro: AMPA La Maquinista

Descripción: Recupera el correo del AMPA La Maquinista a la bandeja de entrada

 
Criterios:

 Campo de búsqueda:

Palabras clave:

Opciones

De

ampalamaquinista@gmail.com

De contiene ampalamaquinista@gmail.com

Mover arriba 
Mover abajo

Quitar

  O Campo de búsqueda:

Palabras clave:

Opciones

Cualquier destinatario

ampalamaquinista@gmail.com

Todo destinatario que sea ampalamaquinista@gmail.com

Mover arriba

Mover abajo

Quitar

 Agregar criterios

 
Acción:

 
Mover a: Bandeja de entrada

  Si un mensaje coincide con este filtro, no utilice los demás filtros.
  Si un mensaje coincide con este filtro, guarde el mensaje.
 Agregar acción

 
 Aceptar Cancelar


