
Microsoft Outlook 2010
Etap 1

Do poprawnej konfiguracji konta pocztowego założonego w domenie głównej na serwerach firmy Sinte 
potrzebujesz następujących danych:

• serwer poczty przychodzącej (POP3) oraz poczty wychodzącej SMPT: mail.twojadomena.pl,
• login konta: ( przykład: test@sinte.pl ),
• hasło do konta.

Etap 2

Po otwarciu programu z górnego poziomego menu klikamy zakładkę Plik a następnie w nowo otwartym 
oknie wchodzimy w zakładkę Informacje. Po prawej stronie pojawi przycisk Dodaj konto, który należy 
kliknąć.

Etap 3

W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcje nr 3  „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe  
typy serwerów”.Aby przejść do kolejnego etapu konfiguracji klikamy przycisk Dalej.

Etap 4

Na tym etapie zaznaczamy opcje Internetowa poczta e-mail  i klikamy przycisk Dalej, który przeniesie nas 
do kolejnego okna.

Etap 5 

Aktualnie znajdujemy się w oknie o nazwie Ustawienia internetowej poczty e-mail w którym to konieczne 
jest wypełnienie kilku rubryk niezbędnych do poprawnego funkcjonowania konta.

a)Informacje o użytkowniku : 
-  w polu imię i nazwisko wpisujemy informacje o użytkowniku konta, które będą wyświetlane u odbiorcy 
maila
-  w polu adres e-mail wpisujemy pełną nazwę naszego konta ( przykład: test@sinte.pl )

b)Informacje o serwerze:
- w polu typ konta wybieramy : POP3
- następnie określamy nazwę serwera poczty przychodzącej : mail.twojadomena.pl
- w ten sam sposób określamy nazwę serwera poczty wychodzącej SMTP : mail.twojadomena.pl

c)Informacje o logowaniu
- w polu nazwa użytkownika wpisujemy dokładnie taką samą nazwę jaką nosi konfigurowane przez nas 
konto  ( przykład: test@sinte.pl )
- kolejnym krokiem jest wpisanie hasła

W polu Dostarcz nowe wiadomości  do, zaznaczamy opcję Nowy plik danych programu Outlook.
Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich opisanych powyżej rubryk klikamy przycisk Więcej ustawień.

Etap 6

Znajdujemy się aktualnie w oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail. Przechodzimy do zakładki Serwer 
wychodzący..Zaznaczamy "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania", a następnie 
wybieramy opcję "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej". 

Kolejnym krokiem będzie przejście do zakładki Zaawansowane i ustawienie portu Serwera poczty  
wychodzącej na 465 z zaznaczeniem opcji SSL (Dostępny jest również port 587 z zaznaczeniem opcji Brak).
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W tej części ustawiamy również port Serwera poczty przychodzącej na 995 oraz zaznaczamy opcje SSL 
(Dostępny jest również port 110 z zaznaczeniem opcji Brak).

Wszelkie zmiany zatwierdzamy klikając OK.

Etap 7

Na tym etapie powracamy do okna Ustawienia internetowej poczty e-mail gdzie klikamy przycisk  Dalej a 
następnie Zakończ. Teraz możesz już bezpiecznie odbierać i wysyłać pocztę. 

Uwaga: Przy pierwszym wysyłaniu lub odbieraniu poczty program może poprosić o akceptacje certyfikatów 
bezpieczeństwa – w takim przypadku prosimy o ich pobranie i zatwierdzenie a następnie potwierdzenie 
chęci używania tego serwera. 


