Převod kontaktů z Mozilla Thunderbird do Outlook 2003
V Mozilla Thunderbirdu si spusťte Adresář, označte veškeré kontakty, v menu si zvolte možnost Adresář |
Exportovat, zvolte si v drop-down menu typ souboru CSV (oddělený čárkou) a kontakty exportujte do CSV
souboru.
Následně si uložený soubor otevřete v libovolném textovém editoru (postačí Notepad, rozhodně ne
Microsoft Word) a jako první řádku doplňte následující:
Jméno,Příjmení,Zobrazované jméno,Email

V Microsoft Outlook 2003 si v menu zvolte Import a Export | Importovat z jiného programu a souboru |
Hodnoty oddělené čárkami (Windows). Vaše kontakty budou během pár sekund z Thunderbirdu převedeny
do Outlook 2003.

Převod emailů (včetně příloh) z Mozilla Thunderbirdu do Outlook 2003
Mozilla Thunderbird je bohužel poněkud primitivní software, a postrádá jakékoliv exporty pošty, nicméně,
řešení převodu zde přesto existuje.
Ukončete Thunderbird a vyhledejte si emailové soubory Thunderbirdu, které se nachází v adresáři
C:\Documents and Settings\ uživatel \Data aplikací\ Thunderbird \ Profiles \náhodná
data.default\ Mail \účet. Uvidíte zde (mimo jiné) soubory Inbox a Sent (jsou skutečně bez přípony),

což jsou vlastní emailové zprávy.
Následně si stáhněte program MBox to EML Converter (musíte mít pro jeho spuštění instalovanou Sun
Javu), který umí Mbox soubory Thunderbirdu převést do EML souborů používaných aplikací Outlook
(Express). V tomto programu si zvolte Inbox soubor z Thunderbirdu, v menu aplikace zvolte Edit | Select
All a následně File | Export All Messages a exportujte poštu do (například) adresáře c:\tmp\inbox.

převod Mbox emailů do EML formátu

Následně si spusťte Outlook Express (ano, jedná se o tu nepoužitelnou aplikaci dodávanou zdarma ve
Windows), vytvořte si tam nějaký emailový účet, a pomocí drag & drop ony dříve vytvořené EML soubory
přetáhněte do složky Inbox v Outlook Expressu.
Opakujte následně stejný postup pro Sent (odeslané zprávy) a máte převod hotov.
Teď tedy máte zprávy z Thunderbirdu v Outlook Expressu. Spusťte si následně Outlook 2003, a v menu
Import a Export | Importovat z jiného programu a souboru | Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x si zvolte import
zpráv z tohoto programu. Během pár minut, dle velikosti emailové složky, budete mít zprávy v Outlook
2003, a v Outlook Express je můžete smazat.

