UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ KJJ
Vzhledem k opakovaným informacím od našeho ISP Casablanca INT ohledně odesílání SPAMu
z IP adresy našeho bezdrátového připojení, provedl správce sítě tato opatření :
od 18. ledna 2010 je omezen přístup ven z bezdrátové sítě na portu TCP 25 (odesílání pošty SMTP)
Pokud mají uživatelé zájem používat odesílání pošty protokolem SMTP musí splnit tyto podmínky :
•

nechá si zkontrolovat svůj počítač správcem sítě na přítomnost a aktuálnost antivirového SW
(požadujeme možnost aktualuzace AV minimálně po dobu 6 měsíců)

•

doloží legálnost nákupu svého operačního systému a veškerého SW, který používá

•

veškerý nelegálně užívaný SW odinstaluje před správcem sítě

•

předloží MAC adresu svého počítače, pro který chce odesílání povolit

Odvirování počítače a zajištění antivirového programu si uživatelé zajistí na vlastní náklady.
K uvedeným podmínkám se přistupuje za účelem eliminace jakéhokoliv škodlivého SW, který je užíván ať už
s vědomím nebo bez vědomí uživatele počítače připojeného do bezdrátové sítě KJJ.
spávce sítě KJJ
Lukáš Loučanský
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