La Maduixa Vermella Disseny
+34 93 845 11 16
info@lamaduixavermella.com
www.lamaduixavermella.com

:: Configuració ::
Correu en el seu MAC

Comencem el MAIL des de la seva icona a l'DOCK o des FINDER>
APLICACIONS> MAIL

Si no tenim cap compte creat, ens apareixerà la següent finestra. Han de
completar els camps amb les dades corresponents:

És important esmentar que el programa "mail" realitza comprovacions
constantment sobre les dades que ingressem i és possible que tard alguns
minuts a actualitzar un canvi, encara que no veiem res en pantalla.
Per configurar el compte, completem les dades:
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Nom: Nom que li apareixerà a la persona que rebi el correu.
Adreça de correu: Adreça de correu del compte que volem configurar.
Contrasenya: Escriviu la contrasenya del compte de correu.

Tipus de compte: Recomanem seleccionar IMAP. Si ho desitja, també pot
utilitzar POP3.
Descripció: Escrigui el que vostè desitgi com a descripció del compte, per
exemple el seu compte de correu.
Servidor entrant: Nom del servidor de recepció de correu (IMAP, per aquest
cas). Haurà d'introduir imap.elnombredesudominio.com / org / és / etc.
Si haguéssim triat pop3, seria pop3.elnombredesudominio.com/org/es/etc. És a
dir, per al domini cdmon.com, posem imap.cdmon.com.
Nom d'usuari i Contrasenya: Podeu entrar les dades d'usuari assignats a
aquest compte.
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Descripció: Escrigui el que vostè desitgi com a descripció del compte, per
exemple, el nom del servidor SMTP.
Servidor de correu sortint (SMTP): Introduir
smtp.elnombredesudominio.com / és / org / etc. Per exemple, per cdmon.com,
utilitzem smtp.cdmon.com. La casella: utilitzar autenticació, sempre ha d'estar
marcada.
En Nom d'usuari, així com en el correu entrant IMAP/POP3, pot utilitzar l'usuari
o el nom del compte de correu, per exemple lmvweb o lmvweb@lmvweb.com.
Contrasenya: La contrasenya del compte de correu, com pel correu entrant.
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