Outlook Express
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 uruchomieniu programu Outlook Expres z jego górnego Menu wybieramy zakładkę Narzędzia a
następnie w otwartym oknie wyszykujemy i klikamy Konta.
Screen:
W oknie Konta Internetowe kliknij przycisk Dodaj i z rozwiniętej listy wybierz Poczta.
Etap 3
Na ekranie pojawi się okno Kreatora połączeń internetowych. W polu Nazwa wyświetlana należy wpisać
informacje, która będzie wyświetlana u odbiorcy w nagłówku przesłanej wiadomości. Następnie kliknij na
Dalej.
Etap 4
W polu Adres e-mail należy wprowadzić całą nazwę konta ( przykład: test@sinte.pl ).Następnie kliknij na
Dalej.
Etap 5
Znajdujemy się w oknie Nazwy serwerów e-amil. Na tym etapie należy określić serwery poczty wchodzącej
i wychodzącej .Wybieramy typ konta POP3 a poniżej podajemy Serwer poczty przychodzącej mail.twojadomena.pl oraz serwer poczty wychodzącej (SMTP) - mail.twojadomena.pl. Następnie kliknij na
Dalej.
Etap 6
W oknie Logowanie poczty internetowej w polu Nazwa konta wpisujemy pełną nazwę konta ( przykład:
test@sinte.pl ). Poniżej wpisujemy Hasło i klikamy przycisk Dalej. Po naciśnięciu przycisku Dalej otworzy
się okno z potwierdzeniem wykonanej konfiguracji konta. Naciśnij przycisk Zakończ, aby powrócić do listy
obsługiwanych kont.
Etap 7

Aby dokończyć konfigurację zaznacz utworzone konto i kliknij zakładkę Właściwości a następnie
przejdź do zakładki Serwery. Zaznaczamy "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania", a
następnie klikamy Ustawienia i zaznaczamy "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty
przychodzącej".
Zmiany zatwierdzamy klikając przycisk OK.
Etap 8
Aktualnie znajdujemy się w oknie Właściwości z którego wybieramy zakładkę Zaawansowane. Zmieniamy
ustawienia portu Serwera poczty wychodzącej na 465 oraz zaznaczamy opcje SSL (Dostępny jest również

port 587 z zaznaczeniem opcji Brak).
W tej części ustawiamy również port Serwera poczty przychodzącej na 995 oraz zaznaczamy opcje SSL
(Dostępny jest również port 110 z zaznaczeniem opcji Brak).
Wszystkie zmiany zatwierdzamy klikając przycisk OK. 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.

