Mail Drop Nedir? Ne işe
yarar? Nasıl kullanılır?
Merhaba,
Bu yazımda, faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmetten, Mail
Drop’tan bahsedeceğim.
Özellik, büyük dosyaları yollarken oldukça işe yarıyor.

Mail Drop nedir?
Mail Drop, büyük dosyaları karşı tarafa yollamaya yarayan bir
Apple hizmetidir.
Posta
sunucuları,
çıkarabiliyorlar.
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Örneğin:
Gmail içinn ek gönderme limiti 25 MB,
outlook.com için ise, 34 MB.
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Tam bu noktada, Mail Drop hizmeti devreye giriyor.

Peki, Mail Drop hizmetini nasıl
kullanacağız?
Aslında, sistemi kullanabilmemiz için özel bir şey yapmamıza
gerek yok.
Oluşturmuş olduğumuz bir e-postaya, birden fazla fotoğraf,
video ya da büyük bir dosya eklememiz gerekebilir.

Ekler belli bir sınırı aştığında, otomatik olarak Mail Drop’u
kullanmak isteyip istemediğimiz sorulur.
Mail Drop’u kullan dediğimiz zaman ise, dosyalarımız iCloud
sunucularına yüklenir.
Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, karşı tarafa,
dosyalarımızın indirilebilmesi için bir bağlantı gönderilir.
Alıcı, söz konusu bağlantıya tıklayarak dosyaları rahatça
indirebilir.
Üstelik, alıcının bir iCloud hesabı kullanmasına da gerek
yoktur.
Mail
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etkilemediğinden, sistemi kullanmamızın önünde hiçbir engel
yok.

Mail Drop sınırlamaları neler? Bir kerede
gönderebileceğim dosya boyutu nedir?
Bir kerede, 5 GB’A kadar dosya göndermek mümkündür.
Her e-postada, 5 GB büyüklüğünde dosyalar gönderilebilir.
Ancak, Mail Drop’un toplamda 1TB’lık bir alanı var.

Dosyalar ne kadar
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Eklerin, en geç 30 gün içerisinde indirilmesi gerekiyor.
Aksi takdirde, 30 günün sonunda dosyalar iCloud sunucularından
siliniyor.

Mail Drop sistem gereksinimleri neler?
Mail Drop’u kullanarak bir ek gönderebilmek için Mac, iPhone
veya iPad’imizin en az şu işletim sistemlerine sahip olması

gerekiyor:
Mac için: OS X Yosemite veya sonraki bir sürüm
iPhone, iPad veya iPod touch’lar için: iOS 9.2 veya
sonraki bir sürüm.
Son olarak, Mail Drop üzerinden dosya indirebilmek için bir
işletim sistemi kısıtlamasının olmadığını belirteyim.
Sizler de, büyük dosyaları sıkça gönderiyorsanız, Mail Drop’u
alternatif olarak aklınızda bulundurabilir, gerektiği zaman
rahatça kullanabilirsiniz.

