Ajuda de Gmail
Configurar altres clients de correu
La resposta ràpida
Seguiu les instruccions següents per configurar l'accés POP a la majoria de clients POP.
Tret que s'indiqui el contrari, els usuaris de Google Apps han de seguir les instruccions
predeterminades i han de substituir "el_vostre_domini.com" pel nom de domini real.
No podem proporcionar assistència per a clients que no s'incloguin a la nostra llista de clients POP
admesos.
Instruccions estàndard:

1. Activeu POP a Gmail. No us oblideu de fer clic a Desa els canvis quan hàgiu acabat.
2. Configureu el client segons les opcions següents:
Servidor de correu entrant
(POP3) - requereix SSL:

pop.gmail.com
Utilitza SSL: Sí
Port: 995

Servidor de correu sortint
(SMTP) - requereix TLS:

smtp.gmail.com (utilitza autenticació)
Utilitza autenticació: Sí
Utilitza STARTTLS : Sí (alguns clients l'anomenen SSL)
Port: 465 o 587

Nom del compte:

la vostra adreça electrònica completa (inclòs @gmail.com o
@el_vostre_domini.com)

Adreça electrònica:

la vostra adreça electrònica (nom_d'usuari@gmail.com o
nom_d'usuari@el_vostre_domini.com)

Contrasenya:

la vostra contrasenya de Gmail

Tret que utilitzeu el mode recent per baixar els missatges a diversos clients, assegureu-vos que heu
seleccionat que no es deixin els missatges al servidor. La configuració de Gmail determina si els
missatges es queden o no al servidor. Per tant, aquesta configuració al client no afectarà la forma
en què Gmail tracta el correu.
Tingueu en compte que si el client no admet l'autenticació SMTP no podreu enviar correu mitjançant
el client amb la vostra adreça de Gmail.
A més, si teniu problemes per enviar correu però heu confirmat que l'encriptació està activa per a
SMTP al client de correu, proveu de configurar el servidor SMTP en un port diferent: 465 o 587.
3. Ara ja podeu utilitzar POP amb l'adreça de Gmail.
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L'informació ha estat útil?
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