התחברות – לשרת  ee.technion.ac.ilוקריאת דואר באמצעות Outlook2013
א.

התקנת Outlook2013
 .1אם במחשבכם לא מותקנת תוכנת  Outlook2013אנא פנו בבקשה לצוות המחשוב
כדי להתקין אותה.
 .2תוכנת  Outlook2013היא חלק מחבילת ה ,Office2013 -והיא קוראת את הדואר
משרת .Exchange
 .3במקביל ,ניתן לקרוא דואר ב Outlook2013 -גם מול שרתים התומכים ב-
 imap/pop3כמו  eeואחרים.
 .4בתוכנת  Office2010המסכים מאוד דומים וניתן לעקוב בקלות אחרי התפריטים
במסמך זה.

ב.

הגדרת החשבון
 .1ניתן להגדיר את החשבון ע"י:
 הפעלה ראשונית של התוכנה ואז יפתח  wizardלהגדרת החשבון
 או ע"י התפריט הראשי ,לחצו על File->Account Settings
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 .2בחלון שיפתח ,לחצו על .New
 .3בחלון שיפתח ,בחרו את האופציה:
Manual setup or additional server types
ולחצו על .Next

 .4בחלון שיפתח בחרו את האופציה:
POP or IMAP
ולחצו על על .Next
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 .5הקלידו את הפרטים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה )ניתן לרשום בעברית(
כתובת ) emailמלאה( – ee_user@ee.technion.ac.il
בחרו באופציה ) IMAPעבור החשבון ב(ee -
כתובות שרת הדואר הנכנס והיוצא – ee.technion.ac.il
שם משתמש – למשל ee_user
סיסמה – סיסמת הכניסה לחשבון הדואר שלכם ב.ee -
סמנו את האופציה  Remember Passwordאם אתם מעוניינים להיכנס אוטומטית
לחשבון.
בחרו ב slider -את חלון הזמן עבור שמירת הודעות בצורה מקומית )חודש,
חודשיים ועד  24חודש או הכל(
ככל שחלון הזמן עבור עותקי  offlineיותר גדול ,כן יידרש נפח איחסון יותר גדול
במחשב המקומי ,וזמן הסינכרון יהיה ארוך בהתאמה.

לחצו על .More Settings
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,Outgoing Server  בחרו את הלשונית, בחלון שיפתח.6
וסמנו את האופציה
My outgoing server (SMTP) require authentication
ובחרו את
Use same settings as my incoming mail server

,Advanced בלשונית
ports -שנו את הגדרות ה
- ל25 - ו143 -מ
Incoming Server (IMAP) – 993
Outgoing Server (SMTP) – 465
.SSL ובחרו עבור שניהם את האופציה
.mail/  רשמוRoot folder path בתיבה
.Ok לחצו על
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4 'עמ

 .7בחלון הגדרת החשבון ,לחצו .Next
בחלון שיפתח ,תקבלו חיווי שהפרטים תקינים,

ולחצו על .Close
 .8בחלון שיפתח ,לחצו  Finishכדי לסיים את אשף ההגדרה.
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 .9אם מוגדרים חשבונות נוספים ,בחרו את החשבון העיקרי שלכם למשלוח דואר
אלקטרוני )למשל ב ,(ee -סמנו אותו ובחרו באופציה .Set as Default

ולחצו על .Close
 .10ניתן להוסיף באותו אופן חשבונות נוספים ע"י חזרה על שלבים .1-9
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