TIPS MENCARI TOPIK/ARSIP DI MILIS INDOBACKPACKER
Dear temen2 Backpackers,
Sudah sering kami menyarankan agar membuka files email di milis Indobackpacker yahoo
sebelum menanyakan pertanyaan. Soalnya memang banyak banget bahasan tentang topik2
populer yang mungkin akan terdengar membosankan bagi anggota yang lama.
Berikut cara mencari topik email. Perhatian : ini hanya bisa dilakukan dengan webbased. Bagi rekan2 di kantor yang hanya bisa akses email lewat Outlook (etc) terpaksa tidak
bisa. Gunakan yahoo ID untuk dapat masuk dalam groups via web.
1. Buka web group ini di http://groups.yahoo.com/group/indobackpacker/

2. Akan menuju Home atau halaman muka deskripsi grup. Kami moderator mensetting
Messenges hanya bisa dibuka oleh member. Jadi log-in dulu dengan email yang anda
pakai untuk daftar menjadi anggota.
3. Dibawah deskrepsi grup (ada gambar bis ke Dompu), diatas latest email ada kotak dengan
judul Search

4. Untuk Quick Search masukkan kata kunci yang diinginkan. Kalau bisa usahakan yang
spesifik. Misalnya : bali, malaysia, senandung malam (jika menggunakan lebih dari satu kata,
gunakan spasi sebagai pemisah)
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5. Jika masih ngg ada, klik kata Advanced disamping kotak search tadi

6. Akan terlihat pilihan2 search. Termasuk rentang waktu email di posting, siapa yang
memposting, kata kunci di judul, kata kunci di tubuh email dll. Paling mudah adalah memilih dari
Message Body > kata kunci
7. Semakin spesifik semakin mudah dicari. Karena itu Moderator sudah menset judul agar
mencerminkan isi. Thread (atau email berdasar topik atau balasan) bisa dijumpai dalam pohon
email (urutan thread/kronologis) yang ada bagian paling bawah badan email di web.

8. Dari pencarian akan terlihat hasil2 email yang berkaitan dengan topik atau tema diurutkan dari
pembuka topik hingga siapa yang membalas.
Tambahan :
Untuk arsip email disini :
http://www.mail-archive.com/indobackpacker@yahoogroups.com/
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Untuk pengguna Outlook atau email feeds bisa menggunakan Search pada system email
masing2..Kelemahannya adalah hanya menghasilkan arsip email setelah anda resmi jadi
member IBP. Jadi untuk lihat email2 jauh sebelumnya pakai cara seperti diatas.
Tim Moderator
May 2009
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