Levelező kliens (pl.: outlook express) beállítása
1. Amennyiben ez az első beállítása a programnak, nyissuk meg az Outlook Express levelező
kliensünket, majd felbukkan az internetcsatlakozás varázsló ablak, melybe írjuk be az általunk küldeni
kívánt e-mailben megjelenítésre szánt nevet, nevünket az alábbiak szerint:

2. majd kattintsunk a tovább gombra. A következő ablakban az Ön által választott teljes e-mail címet kell
beírnia:

majd itt is a tovább gombra kattintson…

3. Az ezután következő ablakban a kiszolgálók (POP3, SMTP) neveit kell beírnia, melyek ha saját
hálózatunkról, a mi előfizetésünkről (vertigoweb) használja az e-mailezést, akkor mindkét kiszolgáló
(beérkező és kimenő levelek kiszolgálója) esetében ugyanaz: mail.vertigoweb.hu lesz.

4. A következő ablakban a levelezőszerverünkre való bejelentkezéshez szükséges adatokat kell
beállítanunk, mely esetében a fióknév az Ön teljes e-mail címe lesz, jelszó, pedig a szolgáltatójánál Ön
által megadott jelszó:

majd tovább…

5. és végül a befejezésre kattintva majdnem készen is vagyunk.

6. A következő beállítást azért kell elvégeznünk, hogy az e-mailünket el tudjuk küldeni a címzettnek.
Ehhez nyissuk meg az Outlook Express-ünket, majd a menüsorban válasszuk ki az eszközök → fiókok
menüt a következő kép alapján:

7. Ezután válasszuk a levelezés fület, majd azon belül jelöljük ki a bal egérgombunkkal egy kattintással
az újonnan létrehozott postafiókunkat, majd az ablak jobb oldalán a tulajdonságok gombot az alábbi
kép szerint:

8. A felbukkanó ablakban válasszuk a kiszolgálók fület, és itt jelöljük be a kiszolgáló hitelesítést igényel
négyzetet! Ezután az Ok vagy az Alkalmaz gombok valamelyikére kattintva készen is vagyunk,
használhatjuk az újonnan általunk beállított levelező kliensünket.

Amennyiben már korábban beállított e-mail címet használ ezzel a kliens programmal, akkor az új
cím beállítása esetében Ön a levelező program megnyitása után a 6. lépéssel kell folytatnia, majd a 7.
lépés a következőkben módosul: a levelezés fülnél a hozzáadás gombra kell kattintania és azon belül pedig
a Levelezés-t kell választania, az alábbi kép alapján. Ekkor indul el az internetcsatlakozás varázsló, és így
értünk el az első ponthoz, melyek után a lépések már megegyeznek a fentebb leírtakkal.

Gratulálunk, és kellemes levelezést kívánunk!
a Vertigo Web csapata

