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Configuració SimpleCheck 7.0

Configuració del correu 

SimpleCheck 7.0 és un petit gestor de correu electrònic, per a sistemes operatius Windows, que serveix 
per llegir comptes POP3. SimpleCheck realitza les mateixes tasques que pot realitzar qualsevol altre gestor 
de les seves característiques, però tenint com a avantatge la seva reduïda mida. 

Se'l pot descarregar gratuïtament de www.simplecheck.net. Un cop descarregat, executi l’instal·lador:

Premi el botó "Install".

Premi “Aceptar” per crear un accés directe a l’escriptori.
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Premi “Sí” per acabar de configurar el compte de correu.

 

Els Profiles serveixen perquè diferents usuaris puguin utilitzar-lo mantenint la seva privacitat. Ara premi el 
botó “Activate”
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Apareixerà la següent pantalla:

Premi el botó “New” per configurar una nou compte de correu:

Ompli les dades com apareix en la imatge superior. Primer de tot a "Account name" posi "Tinet". Dins 
"User Information", ha d'afegir el seu nom complet a "Name", i el correu electrònic a '"E-mail 
Address". A l'apartat de "Incoming mail (POP3)" ha d'introduir el "Server" que és "pop3.tinet.org", el 
"Login name", normalment la part del correu electrònic fins a '@', i el "Password", o sigui, la 
contrasenya corresponent. A l'apartat "Outgoing (SMTP)" hi posarem "smtp.tinet.org" al camp 
"Server". 
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Premi el botó “Advanced” i configuri les opcions com la següent pantalla:

Finalment, premi el botó “OK” per tancar la finestra, el botó “Save” i “OK”

Per poder consultar el correu, vagi a la part inferior dreta (al costat del rellotge) i premi al programa 
Checkbox (en format de bústia de correu). Un cop obert, premi a "MailBox" i després a "Check Mailbox":

Tal com ho hem configurat, ara vostè veurà les capçaleres dels missatges que té al servidor. Si vol llegir 
un correu determinat, o realitzar alguna operació, ha de clicar amb el botó dret sobre el correu i triar 
l'opció que desitgi. 
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