FES EL TEU CORREU ELECTRÒNIC
MÉS SEGUR

Andorra Telecom recomana utilitzar l’encriptació SSL per fer el
seu correu electrònic més segur.
L’encriptació SSL permet que tant el vostre nom d’usuari, mot clau,
com les vostres dades viatgin encriptades, fent més difícil la recepció
de possibles virus o troians.
El procés per canviar la configuració és molt senzill i només heu de
seguir uns passos concrets en funció del seu sistema operatiu.
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Pàg. 2

1. SISTEMA WINDOWS
1.1 MODIFICAR EL COMPTE DE CORREU AL PROGRAMARI “OUTLOOK” PER FER-LO MÉS SEGUR
Pas 1

Sel·leccioneu el menú “Eines”> “Comptes de correu electrònic”.

Pas 2

A la finestra “Comptes de correu electrònic”, a “Correu electrònic”, feu clic a “Afegeix un compte de
correu electrònic” i, a continuació, feu clic a “Endavant” per anar al pas 3.

Pas 3

Trieu el compte a modificar en la llista de comptes i premeu en “Canviar”.

Pas 4

Al costat inferior dret de la pàgina, feu clic a “Més opcions de configuració...” i empleneu el quadre de diàleg
“Configuració de correu electrònic d'Internet” de la forma següent:
1.

A la pestanya “Avançades”:
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1.

A “Servidor d'entrada (POP3)”, activeu la casella de selecció “Aquest servidor requereix una
connexió xifrada (SSL)”. Al cuadre d’introducció del port entreu “995”.

2.

A “Servidor de sortida (SMTP)”, activeu la casella de selecció “Aquest servidor requereix
una connexió xifrada (SSL)”. Al cuadre d’introducció del port entreu “465”.

3.

Premeu “d’Acord”.

Pas 5

A la pàgina “Configuració del correu electrònic d'Internet (IMAP)”, feu clic a “Endavant”.

Pas 6

A la finestra “Comptes de correu electrònic”, feu clic a “Final”.

Al conectar el correu, el sistema SSL requerira una comprovació de seguretat que s’haura de validar. Premeu “Si” en la següent
finestra.

Pàg. 4

1.2 CREAR UN NOU COMPTE DE CORREU AL PROGRAMARI “OUTLOOK”
Per afegir un compte:
Pas 1

Sel·leccioneu el menú “Eines”> “Comptes de correu electrònic”.

Pas 2

A la finestra “Comptes de correu electrònic”, a “Correu electrònic”, feu clic a “Afegeix un compte de
correu electrònic” i, a continuació, feu clic a “Endavant” per anar al pas 3.

Pas 3

A la finestra “Tipus de servidor”, seleccioneu “POP3” i llavors feu clic a “Endavant”.

Pàg. 5

Pas 4

Proporcioneu la informació següent a la pàgina “Configuració de correu electrònic d'Internet”:

A “Informació de l'usuari”:
1.

Al quadre “Nom”, introduïu el nom que voleu que vegin els usuaris a qui envieu correus electrònics des
d'aquest compte. (per exemple “Nom Cognom”)

2.

Al quadre “Adreça de correu electrònic”, introduïu la vostra adreça electrònica. (per exemple
“elmeucompte@andorra.ad”)

A Informació del servidor:
3.

Introduïu el nom del vostre servidor POP al quadre “Servidor de correu d'entrada (POP3)”.
En Aquest cas: “correu.andorra.ad”

4.

Al quadre “Servidor de correu de sortida (SMTP)”, introduïu el nom del servidor SMTP.
En aquest cas: “correu.andorra.ad”

A “Informació d'inici de sessió”:
5.

Al quadre “Nom d'usuari”, introduïu la vostra adreça electrònica.

6.

Al quadre “Contrasenya”, introduïu la contrasenya. Si voleu que l'Outlook recordi la vostra
contrasenya, assegureu-vos d'activar la casella de selecció situada al costat de “Recorda la
contrasenya”.

Nota: No seleccioneu “Inicia la sessió utilitzant l'autenticació de contrasenya segura (SPA)”.
Pas 5

Al costat inferior dret de la pàgina, feu clic a “Més opcions de configuració...” i empleneu el quadre de diàleg
“Configuració de correu electrònic d'Internet” de la forma següent:
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1.

A la pestanya “General”, a “Compte de correu”, escriviu el nom que voleu utilitzar per a aquest compte.

2.

A la pestanya “Servidor de sortida”, seleccioneu “El meu servidor de sortida (SMTP) requereix
autenticació”. Assegureu-vos d'activar “Utilitza la mateixa configuració que per al servidor de
correu d'entrada”.
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3.

A la pestanya “Avançades”:

1. A “Servidor d'entrada (POP3)”, activeu la casella de selecció “Aquest servidor requereix una
connexió xifrada (SSL)”. Al cuadre d’introducció del port entreu “995”.
2. A “Servidor de sortida (SMTP)”, activeu la casella de selecció “Aquest servidor requereix una
connexió xifrada (SSL)”. Al cuadre d’introducció del port entreu “465”.
3. Si voleu conservar una copia dels missatges al servidor, a “Lliurament”, feu clic a “Deixa una còpia
dels missatges al servidor”. Si no seleccioneu aquesta opció, tots els missatges s'eliminaran del
servidor i es desaran de forma local al vostre ordinador.
4. Premeu “d’Acord”.
Pas 6

A la pàgina “Configuració del correu electrònic d'Internet (IMAP)”, feu clic a “Endavant”.

Pas 7

A la pàgina “Felicitats”, feu clic a “Final”.

Al conectar el correu, el sistema SSL requerira una comprovació de seguretat que s’haura de validar. Premeu “Si” en la següent
finestra.
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2. SISTEMA MAC
2.1 MODIFICAR EL COMPTE DE CORREU AL PROGRAMARI “MAIL”
Per modificar un compte:
Pas 1

Seleccioneu “Mail”> “Preferencies”> “Cuentas”.

Pas 2

Aquesta es la finestra que s’ha d’obrir.

Pas 3

Premeu el la pestanya “Avanzado”
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Pas 3

Activar l’opció “Usar SSL”. Al premar-lo canviarà automàticament el port a “995”.

Pas 4

Per guardar premar al botó del cantó esquerra,
i una finestra de confirmació ens permetrà guardar els canvis.

Premem en “Guardar”
Al conectar el correu, el sistema SSL requerira una comprovació de seguretat que s’haura de validar. Premeu “Conectar” en la
següent finestra.
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2.2 AFEGIR UN COMPTE DE CORREU AL PROGRAMARI “MAIL”
Podeu crear comptes addicionals en qualsevol moment. Si no està segur de les dades que ha d'introduir, consulti al seu
proveïdor de correu o d'accés a Internet.
Per afegir un compte:
Pas 1

Seleccioneu “Fitxer”> “Afegir Compte”.

Pas 2

Introduïu informació general sobre el compte.

Introduïu un nom complet, per exemple Nom Cognom, que serà el que es mostri en els missatges sortints.
Introduïu una adreça de correu electrònic, que és la que es farà servir en el camp d'enviar els missatges.
Pas 3

Introduïu les dades del servidor de correu entrant.

Indiqueu el tipus de compte, “POP”.
Introduïu el nom del servidor de correu entrant, "correu.andorra.ad”, on romandran els missatges a
l'espera de ser recuperats, i el nom d'usuari i la contrasenya per al servidor de correu.
Introduïu les dades sobre la seguretat entrant.
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Per utilitzar Secure Sockets Layer (SSL), activeu la casella de verificació i després seleccioneu el tipus de
autentificació “Contraseña”.
Pas 4

Introduïu les dades relatives al servidor de correu sortint.

El servidor de correu sortint (també conegut com a servidor SMTP) és l'encarregat d'enviar els missatges
al seu destí. Introduïu “correu.andorra.ad”.
Introduïu un nom d'usuari i una contrasenya.
Introduïu les dades sobre la seguretat sortint.
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Per utilitzar Secure Sockets Layer (SSL),, activeu la casella de verificació i després seleccioneu el tipus de
autentificació “Contraseña”.
Pas 5

Reviseu el resum del compte i feu clic a Crea.
Si voleu que el compte s'activi de forma immediata, seleccioneu l'opció "Connectar compte".

Al conectar el correu, el sistema SSL requerira una comprovació de seguretat que s’haura de validar. Premeu “Conectar” en la
següent finestra.
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