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1. SISTEMA WINDOWS                                                                                                                        

1.1 Crear un nou  compte de correu al programari “Outlook  2016”  

2. SISTEMA MAC                                                                                                                                     

2.1 Modificar el compte de correu al programari “Mail”  
2.2 Afegir un compte de correu al programari “MAIL”  

3. IOS 

3.1 Configurar el compte del correu Andorra.ad en el sistema operatiu iOS 

4. ANDROID 

4.1 Configurar el compte de Andorra.ad en el sistema operatiu Android 

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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1. Sistema Windows

1.1 Crear un nou  compte de correu al programari “Outlook 2016”  

La primera vegada que executi l'Outlook 2016, veureu una pantalla de benvinguda com aquesta:  

Pas 1 Feu clic a Següent per començar. 

Pas 2 Feu clic al botó Afegeix un compte. 

Pas 3 A l'assistent per afegir un compte de correu electrònic, se us demanarà “Voleu configurar Outlook per connectar un    
 compte de correu electrònic?” Assegureu-vos que l'opció de Si està seleccionada, després feu clic a Següent. 
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Pas 4 Seleccioneu configuració manual o 9pus de servidor addicional: 

Pas 5 Seleccioneu POP o IMAP (recomanat) i fes clic a següent: 
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Pas 6 Ompliu els detalls del servidor de correu electrònic, nom d'usuari i contrasenya i feu clic a següent. 

Pas 7 A la pàgina següent feu clic al botó Més configuracions ... A la finestra de Configuració del correu electrònic,  
 seleccioneu la pestanya Avançat. 
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Pas 8 En aquesta pantalla de configuració caldrà introduir els detalls següents. 

 Servidor de correu entrant: Assegureu-vos que el port per defecte sigui 993 per IMAP, o 995 per  POP.  
 Feu clic a la casella que requereix una connexió segura (SSL).  
 Recomanat per Andorra Telecom. 

 Servidor de correu sortint (SMTP): Canvieu el port per defecte (25) a 465 per  POP o IMAP. 
 Utilitzeu el menú desplegable utilitzar el següent tipus de connexió segura i seleccioneu SSL   
 Recomanat per Andorra Telecom. 

Pas 7 Feu clic a Següent i després a Finalitzar 
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1.2 Modificar el compte de correu al programari “Outlook 365” per fer-lo mas segur 

Pas 1 Introduïu el seu correu electrònic i feu clic a Connecta. 

Pas 2 Seleccioni la configuración IMAP (recomanat) o POP
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Pas 3 Ompliu els detalls del servidor de correu electrònic ( correu.andorra.ad ) 

En aquesta pantalla de configuració caldrà introduir els detalls següents. 

Servidor de correu entrant: Assegureu-vos que el port per defecte sigui 993 per IMAP, o 995 per POP. 

Feu clic a la casella mètode de xifratge i seleccioneu SSL/TLS.  Recomanat per Andorra Telecom.  

Servidor de correu sortint: Canvieu el port per defecte (25) a 465 per POP o IMAP.  

Feu clic a la casella mètode de xifratge i seleccioneu SSL/TLS  

Recomanat per Andorra Telecom.  
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Pas 4 Cliquem a següent i ens apareixerà com a la següent imatge que el nostre compte s'ha afegit correctament. 
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2.1 Modificar el compte de correu al programari “Mail”  

Per modificar un compte: 

Pas 1 Seleccioneu “Mail”> “Preferencias”> “Cuentas”.  

Pas 2 Aquesta és la finestra que s’ha  
 d’obrir. 

Pas 3 Premeu la pestanya “Avanzado”. 

2. Sistema Mac
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Pas 3 Activar l’opció “Usar SSL”. Al prèmer canviarà automàticament el port a “995”. 

Pas 4 Per guardar prèmer el botó esquerre  , i una finestra de confirmació ens permetrà guardar els canvis. 

     

 Premeu “Guardar”.  

  
 Al conectar el correu,  el sistema SSL requerirà una comprovació de seguretat que s’haurà de validar.  
 Premeu “Conectar” a 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 Sel·leccioneu  “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 segueretat entrant. 

 Per utilitzar Secure Sockets Layer (SSL), activeu la  
 casella de verificació i després seleccioneu el tipus  
 d’autentificació “Contraseña”.  
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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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3. iOS (iPhone i iPads)

3.1 Configurar el compte del correu Andorra.ad en el sistema operatiu iOS 

Pas 1 Feu clic en “Ajustaments o configuració” 

Pas 2 En el seu iPhone o iPad, aneu a  
 “Configuració > Comptes i contrasenyes” 

Pas 3 Afegeix un compte. 
 Nota: Si utilitzeu iOS 10, “Correu > Comptes > Afegeix compte” 

  

Pas 4 Escull “Altres” 
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Pas 5 Una vegada hem entrat a «altra», ens portarà a la pantalla que  

 podem veure a la següent imatge. En aquest cas anem a configurar  
 un compte de Correu, per la qual cosa farem clic sobre «Afegir  
 compte de correu» a l'apartat «Mail» 

Pas 6 Nou compte: 
 Omplirem les caselles següents: 
 «Nom»: indica el nom que es mostrarà com a remitent del correu  
 (nom que veuran els receptors). 
 «Correu»: introduirem el nostre compte de correu electrònic. 
 «Contrasenya»: la contrasenya associada al compte de correu. 
 «Descripció», En aquest apartat introduirem un nom que identifica 
 aquest compte de correu dins del dispositiu. 

Pas 7 Clicarem sobre «Següent» per  continuar la configuració del nostre 
 compte. En aquest apartat haurem d'especificar els paràmetres de  
 connexió al servidor de correu. És important introduir els  
 paràmetres de connexió tant al servidor de sortida com d'entrada  
 de manera correcta,  aquest serà el pas més delicat de la  
 configuració. 

 En primer lloc escollirem entre «POP» / «IMAP», 
  

 POP3, aquest tipus de configuració descarregarà els correus  

 electrònics des del servidor al nostre dispositiu, permetent  

 visualitzar-los sense connexió (mode offline). (Orientat  

 preferentment a un sol dispositiu). 

 IMAP (Recomanat per a dispositius mòbils), aquest tipus de  

 configuració permet llegir els correus directament des del servidor  

 de correu sense descarregar-los al dispositiu. Pel que haurem de  

 disposar de connexió a internet per a poder treballar amb ells.  

 (Orientat a diversos dispositius, aquest mètode ens permet  

 sincronitzar els dispositius de manera que si llegim en el nostre  

 ordinador un correu, al mòbil apareixerà també llegit.) 

Andorra.ad

elteucorreu@andorra.ad

Andorra

correu.andorra.ad

nomdecorreu@andorra.ad
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Pas 8 Un cop hem introduït els paràmetres de connexió procedirem a  
 finalitzar la configuració del compte.  

 En algunes ocasions el dispositiu ens informarà que no es pot  
 verificar la identitat de servidor. Hem de tenir en compte que els  
 nostres servidors utilitzen certificats auto signats això vol dir que  
 cap entitat certificadora autoritzada ha emès aquest certificat.  
 Encara que aparegui aquest missatge, entre el nostre telèfon i el  
 servidor la informació continuarà enviant-se de manera xifrada pel  
 que no hauràs de preocupar-te per la seguretat de la teva  
 informació. 

 Clicarem a Continuar per a finalitzar la configuració.  

 En ocasions pot ser que el compte no es configuri correctament la  
 primera vegada i simplement haurem de fer clic a  següent de nou  
 i tornar a acceptar el certificat per a finalitzar la configuració. La  
 imatge següent mostra aquesta situació: 

 En primer lloc, i com en totes les ocasions que hem de gestionar la  
 configuració de correu en els nostres terminals IOS, ens dirigirem a  
 «Contrasenyes i Comptes» i clicarem sobre el compte que volem  
 editar. 
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 Per a editar la configuració del servidor d'entrada IMAP /  

 POP farem clic en «Avançat» 

 Un cop a l’apartat «Avançat» ens desplaçarem a la part inferior de  
 les opcions, en aquest cas hem de marcar la casella «utilitzar SSL»  
 Si voleu fer el correu mes segur!!! (recomanat per Andorra  
 Telecom) indicant el port 993. En altre cas estarem utilitzant el port  
 110 (seguretat TLS): 

nomdecorreu@andorra.ad

nomdecorreu@andorra.ad
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Pas 9 Farem clic a «Compte», i tornarem al menú d'opcions avançades.  

 Farem clic a  «SMTP» 

Pas 10 Un cop dins seleccionarem el servidor SMTP que correspongui,  

 com a norma general ha de ser correu.andorra.ad 

Pas 11 Novament modificarem la casella de « SSL» al seu estat habilitat i  
 modificarem el port 25 a 465 “Recomanat per Andorra Telecom” tal  
 com podem veure a la següent imatge. 

 Clicarem a «OK» per a finalitzar la configuració del compte de  

 correu. 

elteucorreu@andorra.ad

elteucorreu@andorra.ad

elteucorreu@andorra.ad
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4.1 Configurar el compte de Andorra.ad en el sistema operatiu Android 

Pas 1 Obrim l'aplicació de correu del telèfon, la podrem trobar al menú principal d'aplicacions o escrivint  
 correu al cercador d’aplicacions” 

Pas 2 Un cop oberta, si no tenim cap compte configurat al dispositiu, aquest ens sol·licitarà un compte de correu 
 i posteriorment la contrasenya per començar la configuració del compte. també podem seleccionar l’opció 
 «configuració manual» per triar el tipus de compte manualment 

4. Android
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Pas 3 A la finestra següent ens sol·licitaran que indiquem quin tipus de compte volem sincronitzar 

 Tipus de compte: En aquest apartat hem de triar el tipus de configuració amb el que el nostre 
 compte serà configurat. 

 POP3, aquest tipus de configuració descarregarà els correus electrònics des del servidor al nostre dispositiu,  
 permetent visualitzar-los sense connexió (mode offline). (Orientat preferentment a un sol dispositiu). 

 IMAP (Recomanat per a dispositius mòbils), aquest tipus de configuració permet llegir els correus directament  
 des del servidor de correu sense descarregar-los al dispositiu. Pel que haurem de disposar de connexió a  
 internet per a poder treballar amb ells. 
 (Orientat a diversos dispositius, aquest mètode ens permet sincronitzar els dispositius de manera 
 que si llegim en el nostre ordinador un correu, al mòbil apareixerà també llegit.) 

Pas 4 A la finestra següent ens sol·licitaran que indiquem quin tipus de compte volem sincronitzar. 
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 Adreça de correu electrònic: En aquesta casella introduirem l'adreça de correu electrònic que 
 desitgem configurar. 

 El seu nom: En aquesta casella cal indicar el nom que es mostrarà com a remitent del correu 
 (nom que veuran els receptors). 

 Contrasenya: En aquesta casella introduirem la contrasenya corresponent al compte de correu electrònic. 
 Servidor IMAP: correu.andorra.ad (Exemple: elteucorreu@andorra.ad). 
  
 Seguretat: SSL (Secure Sockets Layer) és una tecnologia estandarditzada que permet xifrar el tràfic de dades 
 entre un navegador web i un lloc web (o entre dos servidors web), protegint així la connexió.  
 Això impedeix que un hacker pugui veure o interceptar la informació que es transmet d'un punt a un altre, 
 i que pot incloure dades personals o financeres.) 
 Port: 
 IMAP: 993 
 POP3: 995 
 Correu més segur!!! (recomanat per Andorra Telecom) 

 Seguretat: TLS (acceptar qualsevol certificat). 
 Port: 
 IMAP: 143  
 POP3: 110 

Pas 5 Dades del servidor de sortida. 

 Servidor SMTP: correu.andorra.ad 
 Seguretat: SSL (Secure Sockets Layer) és una tecnologia estandarditzada que permet xifrar el tràfic de dades 
 entre un navegador web i un lloc web (o entre dos servidors web), protegint així la connexió. Això impedeix que  
 un hacker pugui veure o interceptar la informació que es transmet d'un punt a un altre, i que pot incloure dades  
 personals o financeres.) 
 Port: 465 

 Si vols fer configuració sense estàndard hauràs d’introduir les següents dades; 
 Seguretat: TLS (acceptar tots els certificats). 
 Port: 25 
 Acceptem «Sol·licitar inici de sessió». 
 Nom d'usuari: inserirem l'adreça de correu que anem a configurar de nou. 
 Contrasenya: En aquesta casella introduirem la contrasenya corresponent al compte de correu electrònic.
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