GHID DE CONFIGURARE AL CLIENTULUI DE E-MAIL PENTRU
UTILIZAREA SERVICIULUI
DE MAIL OFERIT DE UTCN

MOZILLA THUNDERBIRD
Acest client de mail poate fi downloadat de la următoarea adresă:
http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/
După instalarea sa, se poate seta primul cont de e-mail dupa cum urmeaza:
Pasul 1: Se selecteaza Skip this and use my existing email

Pasul II: In casuta Your Name se va scrie numele si prenumele dumneavoastra.
In campul Email address se va trece adresa de email, care trebuie sa fie in formatul
Nume.Prenume@departament.utcluj.ro
In campul Password se va trece parola de la contul dumneavoastra de email.

Pasul III - Pentru serverul de Incoming mail se va selecta IMAP iar in campul server hostname se va
scrie mail.utcluj.ro, portul de conectare este 993 , iar in campul SSL tipul de conectare va
fi SSL/TLS si tipul de autentificare trebuie sa fie Autodetect
- Pentru serverul de Outgoing mail clientul de mail va selecta automat SMTP iar in campul
server hostname se va scrie mail.utcluj.ro, portul de conectare este 465 , iar in capul SSL tipul de
conectare va fi SSL/TLS si tipul de autentificare trebuie sa fie Autodetect
- In campul Username se va scrie numele de utilizator al contului dumneavoastra de intranet
- Se apasa butonul Re-Test apoi Done.

OUTLOOK EXPRESS
Pasul I
Clientul de mail Outlook Express poate fi accesat în Windows de la butonul Start- >All programs>Outlook Express.
La prima deschidere a acestuia se poate seta un prim cont de e-mail prin apăsarea butonului “Set new email account”. Se va deschide un ghid care va ajuta utilizatorul să urmeze paşii pentru configurarea
acestui cont.
Prima fereastră, asemănătoare celei de mai jos, permite setarea numelui
utilizatorului. Acesta este numele care va însoţi fiecare e-mail trimis în câmpul
“From”(de la).

Pasul II : Apăsaţi butonul “Next” şi următoarea fereastră necesită introducerea adresei de
mail.

Pasul III: După ce ati introdus adresa de e-mail, apăsaţi butonul “next”. Se va deschide o
nouă fereastră care permite setarea serverelor de mail IMAP şi SMTP. Asemănator cu
fereastra de mai jos, alegeţi IMAP pentru “My incoming mail server”. În următorul câmp,
“incoming mail”, scrieţi “mail.utcluj.ro”. Pentru ultimul câmp, de setare a server-lui de
SMTP scrieţi acelaşi nume: “mail.utcluj.ro”.

Pasul IV: Apasati butonul “Next” şi următorul pas constă în setarea numelui de utilizator şi
parolei contului dvs. Numele de utilizator este username-ul furnizat la crearea contului de
mail care permite accesul la acest cont şi care este probabil diferit de cel care precedă
“@departament .utcluj.ro” din adresa de mail. După introducerea parolei puteţi să apăsaţi
butonul “Next” şi paşii principali de setare s-au încheiat.

Pasul V: În continuare este necesară realizarea unor setări de securitate. Din bara de
meniuri selectaţi Tools->Accounts, ca în imaginea de mai jos.

În ferestra care se deschide, selectaţi contul nou-creat şi apoi butonul “Properties”

Pasul VII: În continuare selectaţi tab-ul “Servers” si bifati “My server requires Authentication”
. Apăsaţi butonul Settings

Verificati sa fie bifata optiunea “Use same settings as my incoming mail server”

Pasul VIII: În continuare selectaţi tab-ul “Advanced” şi bifaţi pentru SMTP şi IMAP
opţiunile “This server requires a secure connection” iar pentru SMTP portul de conectare este 465.
Apăsaţi butonul Apply, si configurarea contului dvs de mail s-a încheiat.

Pentru orice alt client setarile generice sunt IMAP pe portul 993 SSL si SMTP pe portul 465 SSL

