
Configuració Windows Mail (Vista)

Configuració del correu
Quan executem el programa, ens apareix la següent pantalla. Del menú de dalt, prem a la
icona de "Herramientas" i llavors tria la opció de "Cuentas...":

Per crear un nou compte de correu, prem el botó "Agregar":



Un cop premut el botó "Agregar", tria la opció del menú "Cuenta de correo electrónico"
com mostra la pantalla següent:

Ara comença el procés de configuració del correu. Ara ens demana el nostre nom complet:



Ara afegeix la teva adreça de correu electrònic :



Ara configura el servidor de correu entrant (o POP3): pop3.tinet.org i el servidor de correu
sortint (o SMTP): smtp.tinet.org tal com queda a la pantalla següent:

Marca l'opció El Servidor de salida requiere autenticación



Ara introdueix el nom d'usuari que vas demanar quan et vas donar d'alta a TINET i afegeix la
contrasenya i assegura't que la opció "Recordar contraseña" estigui sel·leccionada per no
haver-la de posar cada vegada que descarreguis el correu:



Quan hem arribat en aquest punt ja tenim configurat el correu. Prem "Finalizar" per sortir de
l'assistent:



Ara anem a "Herramientas", "Cuentas..." i ens ha aparegut la nostra configuració de correu
que acabem de crear. 



Prem al botó "Propiedades":



Com pots veure, apareix el nom complet del titular, l'adreça de correu i el servidor POP3 (o
correu entrant).
Ara prem a la pestanya "Servidores":

Aquí apareix el nostre correu entrant (o POP3), el correu sortint (o SMTP), el nom de compte
(el mateix que el correu fins a '@') i la contrasenya corresponent. Assegura't que "Mi servidor
requiere autenticación" estigui activat. 
Prem el botó "Configuración": 



La opció de "Iniciar sesión usando" ha d'estar marcada i has d'introduir el nom d'usuari i
contrasenya.

La opció de "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura" ha d'estar
desmarcat.
Per sortir, prem a "Aceptar" i després "Cerrar".


