
Windows Live Mail 2011

Etap 1

Do poprawnej konfiguracji konta pocztowego założonego w domenie głównej na serwerach firmy Sinte 
potrzebujesz następujących danych:

• serwer poczty przychodzącej (POP3) oraz poczty wychodzącej SMPT: mail.twojadomena.pl,
• login konta: nazwa@twojadomena.pl,
• hasło do konta.

Etap 2

Po otwarciu programu z górnego poziomego menu klikamy w lewym górnym rogu rozwijaną zakładkę a 
następnie z rozwiniętej listy wybieramy zakładkę Opcje. Po kliknięciu otworzy się okno z którego należy 
wybrać opcje Konta e-mail.

Etap 3 

W nowo otwartym oknie z menu znajdującego się po prawej stronie wybieramy Dodaj w wyniku czego 
otworzy się kolejne okno w którym to zaznaczamy opcje Konto e-mail a następnie klikamy przycisk Dalej.

Etap 4

Znajdujemy się aktualnie w oknie dodawania konta e-mail. Teraz należy wypełnić puste pola w następujący 
sposób : 
W polu Adres e-mail należy wprowadzić całą nazwę konta ( przykład: test@sinte.pl ).
Kolejnym ruchem jest wpisanie hasła dla utworzonego konta.
W polu Nazwa wyświetlana... należy wpisać informacje, która będzie wyświetlana u odbiorcy w nagłówku 
przesłanej wiadomości.
Następnie zaznaczamy opcje Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie i klikamy przycisk Dalej.

Etap 5

Na etapie uzupełniamy informacje dotyczące ustawień serwera. W  Informacjach o poczcie przychodzącej 
wybieramy Typ serwera POP. Następnie wpisujemy adres serwera mail.twojadomena.pl zmieniając 
jednocześnie numer poru na 995. Poniżej w polu Uwierzytelnij za pomocą  wybieramy opcje Bezpieczne  
uwierzytelnianie hasła.

Dostępny jest również port 110 z zaznaczeniem opcji Wyczyść tekst.
W polu Nazwa użytkownika logowania wpisujemy pełną nazwę konta e-mail ( przykład: test@sinte.pl ).

Teraz przechodzimy do prawej kolumny dotyczącej Informacji o serwerze poczty wychodzącej. W polu 
adres serwera wpisujemy mail.twojadomena.pl zmieniając jednocześnie numer portu na 465.
Następnie klikamy Dalej oraz Zakończ. Teraz możesz już bezpiecznie odbierać i wysyłać pocztę. 

Uwaga: Przy pierwszym wysyłaniu lub odbieraniu poczty program może poprosić o akceptacje certyfikatów 
bezpieczeństwa – w takim przypadku prosimy o ich pobranie i zatwierdzenie a następnie potwierdzenie 
chęci używania tego serwera. 
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