Google Értesítő (Alert) használata
WEB: http://www.google.hu/alerts
A viszonylag közismert internetes keresőszolgáltatás mellett a Google további alkalmazásokat is kínál az
internetes tartalmak közötti hatékony és célirányzott keresésre. Amennyiben naprakész információkkal
szeretnénk rendelkezni egy adott témával kapcsolatban, akkor egy igen hasznos szolgáltatás a Google
Értesítő (Google Alert).
Nagyon leegyszerűsítve a rendszer lényege a keresési folyamat automatizálása. Fölösleges naponta
rákeresni ugyanazokra a témákra, majd átböngészni a testes találati listát friss infók és oldalak után
kutakodva! A Google értesítő segítségével egy rövid beállítás után rögtön értesülünk mindenről, további
keresés és kutakodás nélkül.
A szolgáltatás használatához lényegében a hagyományos kereséshez hasonlóan egy (vagy több)
keresőkifejezést kell megadnunk, majd beállítanunk, hogy milyen gyakran és milyen formában szeretnénk
értesítést kapni a tárgyhoz tartozó információkról.

A szolgáltatást megtaláljuk a Google nyitólap fejlécéről kiindulva: az Egyebek, majd Továbbiak menüpontra
kattintva a felsorolásban szereplő termékek között megtaláljuk az Értesítőt.

Az értesítés létrehozásához 5 paramétert kell beállítani:
1. A Keresési lekérdezés megadásánál adhatjuk meg azokat a kulcsszavakat, kifejezéseket amelyekkel
kapcsolatos információkról szeretnénk értesítést kapni.
2. A Találat típusánál választhatjuk ki, hogy milyen tartalmak között keresünk (hírek, blogok, videók,
stb. – esetleg minden).
3. A Milyen gyakran listából kiválaszthatjuk az értesítések gyakoriságát.
4. A Mennyi listában szűkíthetjük a találatok számát
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5. Az utolsó paraméter esetében egy e-mail címet kell megadnunk ahová az értesítést kapni
szeretnénk.
Amennyiben van már Google fiókunk és bejelentkezés után állítjuk be a Google Értesítőt, úgy
ennél a résznél (Küldés ide felirat mellett) kiválaszthatjuk, hogy
a. e-mail értesítést szeretnénk kapni a megtalált információkról, vagy
b. RSS olvasóban (hírcsatornában) szeretnénk megkapni a z információkat.

A beállítások elvégzése után az ÉRTESÍTÉS LÉTREHOZÁSA gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a
beállításokat! Amennyiben az e-mail értesítést választottuk a rendszer egy megerősítő e-mailt küld a
megadott címre. Az értesítéseket csak akkor fogjuk megkapni, ha az e-mail címünkre érkezett levélben
rákattintunk a kérést megerősítő linkre!
Ezt követően a Google fiókunkban az Értesítő (Alerts) szolgáltatást megkeresve az Értesítések kezelése
feliratra kattintva tudjuk kilistázni a beállított értesítéseket – természetesen itt van lehetőségünk arra is,
hogy a Szerkesztés gomb megnyomásával a beállításokon (pl. keresési lekérdezés, gyakoriság) utólag
módosítsunk.
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