Microsoft Outlook beállítása POP3-as típusú levelezéshez.
A Microsoft Outlook elsősorban céges
felhasználók számára, céges belső
levelezések kiszolgálására kialakított
levelezőkliens, de alkalmas internetes email fiók kezelésére is.
Amíg nem konfigurálja a programot,
minden indításkor egy Varázsló indul el.
Első ablakon az információk elolvasása
után kattintson a Tovább gombra.
A szoftver, ha más levelező klienst
érzékel, felhívja a felhasználó figyelmét,
hogy lehetősége van azon kliens
beállításait használni.
Jelen esetben válassza, hogy nem
szeretne beállításokat importálni, tehát
az egyik sem opciót jelölje ki és
kattintson a Tovább gombra.
Ezután adja meg, hogy milyen
levelezést szeretne alkalmazni.
Válasza a Csak Internet opciót e-mail
postafiókjának beállításához, majd
kattintson a Tovább gombra.

A következő informális ablakban az
Igen gombot válassza.

Ezután a telepítés hasonlít az Outlook
Express program beállításához.
Első lépésként adja meg a nevét, ide
bármit beírhat. Gyakorlatilag ugyanúgy
értelmezendő, mint a postai borítékra
írandó feladó. Ezt a nevet fogják
feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt
kapnak.
Ezután a program azt az e-mail címet
kéri, amit beállított kollégáinak,
barátainak (nem a postmaster@
kezdetű e-mailt):
Például formája lehet:
- Vezeteknev.keresztnev@xyz.hu

A következő lépésben a levelezési
kiszolgáló típusát és nevét kell
megadnia. A fenti legördülő menüben a
POP3 legyen kiválasztva.
A Beérkező levelek kiszolgálója,
valamint a Kimenő levelek kiszolgálója
mezőkbe mail.t-online.hu legyen bírva.
Az adatok megadása után kattintson a
Tovább gombra.
A fióknév a teljes e-mail cím! A példa
alapján tehát a
vezeteknev.keresztnev@xyz.hu
A jelszó a beállított jelszó – amit a
postafiók létrehozásakor adott meg a
postmaster gazdája. (A kis és nagy
betűk különbözőségére figyeljen!)
Az ablakban látható Bejelentkezés
biztonságos jelszó hitelesítés
használatával opciót ne válassza ki! Az
adatok megadása után kattintson a
Tovább gombra.

A következő lépésben a program a
csatlakozás módját kérdezi meg.
Válassza ki a helyi hálózaton (LAN)
keresztül opciót, majd kattintson a
Tovább gombra!

A postafiók varázsló végére érkeztünk.
A befejezés gombra kattintva
elmentésre kerülnek a beállítások.

Mivel a beállítások még nem
tökéletesek, kattintson felül az Eszközök
menüre, azon belül a Fiókok
menüpontra.

Ekkor megjelenik az Internetfiókok
ablak. A Levelezés fülön láthatja a már
beállított fiókok listáját. A varázsló által
beállított fiók neve alapértelmezésben:
mail.t-online.hu. Válassza ki (szürke
háttérrel szedett fióknév), majd
kattintson a Tulajdonságok gombra.

A Tulajdonságok gombra kattintva az
Általános lapfül fogadja majd. Itt adhat
meg másik nevet, e-mail címet, válasz email címet. Illetve itt nevezheti át a
fiókot, hogy jobban be tudja
azonosítani.

Fontos a Kiszolgálók lapfül, itt
ellenőrizheti le a fiók beállítások
legfontosabb összetevőit.
A beérkező (POP3) levélkiszolgálót, a
kimenő (SMTP) kiszolgálót, illetve a
fióknevet és a jelszót.
A „Kimenő levelek kiszolgálója” részben
pipálja ki az „A kiszolgáló hitelesítést
igényel” sor előtti jelölőnégyzetet.
Ezután kattintson az aktívvá váló
„Beállítások…” gombra.

A megjelenő új ablakban tekintheti meg
a Kimenő levélkiszolgálóra alkalmazott
beállításokat.
Alapesetben az első rádiógomb van
kijelölve „A beérkező levelek
kiszolgálójával azonos beállítások
használata”, ami tökéletesen megfelel a
T-Online-os e-mail postafiók használata
esetén.

A Speciális lapfülön a következő
beállítások opcionálisan elvégezhetők:
- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az „A
kiszolgáló biztonságos kapcsolatot
(SSL) igényel” sorok előtt.
- „Kimenő levelek (SMTP)”-hez „465”, a
„Beérkező levelek (POP3)”-hoz „995”-ös
kiszolgálóportok legyenek beállítva.

FIGYELEM:
Amennyiben valamilyen oknál
fogva (pl. tűzfal) nem működik a
fenti beállítással a levelezés, úgy
kérjük használja inkább a
- „Kimenő levelek (SMTP)”-hez a
„25”,
- „Beérkező levelek (POP3)”-hoz a
„110”-es kiszolgáló portokat.
- Továbbá kérjük, ne jelölje be a
jelölőnégyzetet az „A kiszolgáló
biztonságos kapcsolatot (SSL)
igényel” sorok előtt.
Ezen lapfülön van lehetősége a levelek,
kiszolgálón való megtartásának
beállítására.
Felhívjuk figyelmét, amennyiben a
kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent
tárolt levelek az e-mail fiókjának
tárhelyét fogják foglalni, így akár
előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye
betelik!
A beállítások az „OK” gombra kattintva
menthetőek el.

