Poczta tylko w obrębie organizacji

1. Logujemy się do Office 365 i z dostępnych ikon wybieramy Administracja.
2. Na potrzeby tego zagadnienia należy utworzy grupę w Office 365, której członkami będą osoby, którym chcemy
ograniczyć wysyłanie poczty na zewnątrz organizacji. W tym celu w panelu administracyjnym wybieramy po
lewej stronie Grupy, a następnie dodajemy nową grupę klikając Dodaj grupę, najlepiej typu zabezpieczenia i
klikamy Dalej.

3. W kolejnym kroku tworzymy nazwę grupy oraz jej opis i klikamy Dalej. Na koniec klikamy Utwórz grupę.

4. Po dodaniu grupy należy dodać do niej członków, czyli użytkowników, którym zabraniamy wysyłania poczty na
zewnątrz organizacji.

5. Po dodaniu członków klikamy Zamknij. Teraz, po zdefiniowaniu, którzy użytkownicy nie mogą wysyłać poczty na
zewnątrz, możemy przejść do tworzenia reguły poczty e-mail.
6. Po lewej stronie w menu wybieramy Exchange, a w nowej karcie, która się otworzy w menu po lewej stronie
wybieramy przepływ poczty e-mail. Następnie klikamy + i wybieramy utwórz nową regułę.

7. W oknie, które się pojawi wprowadzamy nazwę reguły, w polu Zastosuj tę regułę, jeśli... wybieramy Adresat jest
zlokalizowany, a w wyskakującym oknie Poza organizacją zatwierdzając wybór.

8. Opcja, którą wybraliśmy jest niewystarczająca, gdyż musimy jeszcze wskazać użytkowników, dla których ta
reguła ma działać, a w tym celu musimy na dole okna kliknąć więcej opcji. Po tej czynności pojawi nam się
przycisk Dodaj warunek.

9. Po kliknięciu na Dodaj warunek wybieramy Nadawca -> jest członkiem tej grupy, a w wyskakującym okienku
wybieramy grupę, którą stworzyliśmy w punkcie 3 niniejszej instrukcji.

10. Po uzupełnieniu naszej reguły o warunki musimy uzupełnić pole Wykonaj... i tam wybrać np. Usuń wiadomość
bez powiadamiania kogokolwiek, czyli nasza poczta wychodząca zostanie usunięta, kiedy spełni dwa warunki:
odbiorca będzie z poza naszej organizacji i nadawca będzie należał do specjalnej grupy.

11. Po kliknięciu na Zapisz reguła powinna zacząć działać natychmiast.

