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Avui veurem com crear i activar un missatge de resposta automàtica a
Gmail, és a dir, fer que el nostre correu electrònic envii respostes durant
aquelles dates que estem de vacances o el nostre servei no està operatiu.

El primer pas de tots serà obrir el nostre Gmail en un navegador i accedir al 
nostre compte de correu electrònic d’Àuria.

Un cop ja estiguem a dins ens haurem de fixar en  la part superior dreta i fer 
clic a Configuració (1) > Mostra tota la configuració (2).
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Un cop estigueu a la pàgina de configuració, sense canviar de pestanya, 
baixeu fins a arribar a l'última secció, Resposta automàtica.

En aquesta secció simplement haureu d'activar la resposta automàtica (1) i 
omplir aquelles amb la informació desitjada els diferents apartats.

- La data d'inici i final (2), haureu d'introduir quin serà el primer dia en 
què començarà la resposta automàtica i, de forma opcional, l'últim. Si 
decidiu indicar quin serà l'últim dia aquesta funció es desactivarà 
automàticament sinó, serà necessari fer-ho de forma manual.

- Assumpte (3), introduir quin assumpte tindrà el correu electrònic que 
volem enviar.

- El missatge (4), introduir el missatge que voleu que rebin els vostres 
contactes o clients. Recordeu que podeu introduir imatges si, per 
exemple, voleu aprofitar i desitjar unes bones festes, etc.

- Si voleu limitar els destinataris (5) teniu dues opcions: respondre de 
forma automàtica només als vostres contactes o, en el cas d'Àuria, 
només a aquelles persones que utilitzin el correu corporatiu, en cas de 
no seleccionar-ne cap, la resposta automàtica arribarà a tothom.

No us oblideu de clicar a desar els canvis (6) per tal que aquests tinguin 
efecte.
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Des del Programa de Noves Tecnologies us engresquem a què proveu 
aquesta funció i ens compartiu, per correu, com us ha anat, si li heu trobat 
alguna utilitat que nosaltres no coneixem, etc.

Si algú de vosaltres necessita més informació o suport a l’hora d’utilitzar la 
resposta automàtica de Gmail no dubteu en contactar amb l’Aran, el Xavi o el 
Jordi a través dels nostres correus individuals o millor des de l’adreça de 
nntt@aurigrup.cat.

Recordeu que podeu recuperar qualsevol consell tecnològic al nostre blog!

nntt.auria.org


