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Konﬁguracja aplikacji Mail w systemie OSX
Bartosz Gadzimski - 2020-02-29 - 6 komentarzy - W: Konﬁguracja programów pocztowych
Uruchom aplikację Mail, która znajduję się w folderze programy. Przejdź do górnego Paska
aplikacji wybierając opcję Mail -> Preferencje lub skorzystaj ze skrótu klawiszowego
“cmd + ,”.

Po przejściu do preferencji należy przejść do zakładki Konta następnie kliknąć “+” na dole
okna.

Wyświetli się nowe okienko, w nim należy wybrać Dodaj inne konto pocztowe.

W następnym oknie wpisz:
Pełna nazwa: dowolna nazwa która będzie widoczna w aplikacji Mail
Adres email: adres skrzynki pocztowej którą chcemy dodać

Hasło: hasło do skrzynki pocztowej

Po kliknięciu przycisku Utwórz aplikacja będzie wyszukiwać ustawienia. Zamiast przycisku
Utwórz pojawi się przycisk Dalej, należy w ten przycisk kliknąć. Poskutkuje to przejściem
do kolejnego okna, w którym należy wpisać następujące informacje:

Typ konta: IMAP
Serwer pocztowy: imap.zenbox.pl
Użytkownik: pełny adres skrzynki pocztowej
Hasło: hasło dostępowe do skrzynki pocztowej

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku dalej, wyświetli się kolejne okno w którym należy
wpisać następujące informacje:
Serwer SMTP: smtp.zenbox.pl

Użytkownik: adres skrzynki pocztowej którą chcemy dodać
Hasło: hasło do skrzynki pocztowej

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Utwórz. Poczta zostanie dodana do listy oraz
automatycznie aktywowana.

Powiązane artykuły:
Jaki jest limit załącznika?
Przekierowanie poczty z konta pocztowego na inny adres e-mail
Jakimi limitami objęta jest skrzynka pocztowa?
Czy istnieje możliwość korzystania ze skrzynki e-mail kiedy hosting wygasł?
Konﬁguracja programów pocztowych
Zmiana hasła do skrzynki pocztowej z poziomu Panelu Klienta
Konﬁguracja aplikacji Mail na urządzeniu z systemem iOS
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nie działa

nie działa!

Nie działa, poległam

Nie dziala wysyłanie z aplikacji mail na osx mojave

