Setare email Exchange 2016 în Outlook
Pentru setarea adresei de tip Exchange în Outlook, aveți două opțiuni:

A. Setarea email-ului direct din Outlook
1. Apăsați pe tabul File, iar în secțiunea Info apăsați butonul Add Account:
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2. În fereastra care se deschide scrieți adresa de email pe care doriți să o setați și apăsați apoi butonul Connect, după care apăsați pe Exchange:
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3. Apoi se va afișa o fereastră în care se cere parola de la contul nou adăugat. Verificați dacă adresele de email care apar pe linia „Connecting to [adresa de email]”și pe
linia de deasupra câmpului de parolă coincid și dacă totul este în regulă, scrieți parola de la email în câmpul de parolă, bifați Remember my credentials și apăsați
butonul OK. Dacă adresele diferă (de exemplu dacă apare pe o linie o adresă deja existentă în Outlook și pe cealaltă linie adresa nou setată), va trebui să apăsați pe
More Choices -> Use a different account și să treceți adresa corectă. Apoi va apărea în fereastra de setup un mesaj cum că adresa a fost adăugată cu succes și că
trebuie să restartați Outlook (altfel nu veți vedea adresa de email în Outlook). Apăsați butonul Done în această fereastră.
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Dacă vă apare cumva o fereastră nouă în care vi se cere să vă conectați la un cont Microsoft, trebuie să o închideți de la butonul X.

4

4. După ce redeschideți Outlook, pentru a seta perioada de timp pe care să se sincronizeze email-urile pe PC intrați în tabul File -> secțiunea Info -> Account Settings ->
Account Settings… -> selectați adresa de email nou setată -> apăsați butonul Change... sau dați dublu click pe adresă și o să apară o fereastră cu Offline Settings în care
în mod implicit e selectat 1 an sau 6 luni (în funcție de versiunea de Office) la perioada pe care să se descarce mail-urile, dar dacă doriți să se descarce toate mail-urile și
aveți spațiu suficient pe PC pentru aceasta, trebuie să trageți slider-ul până în capăt ca să apară All în loc de 1 Year sau 6 months, cât vă apare în mod implicit, apoi
apăsați Next și Done și dați un restart la Outlook pentru ca setarea să fie aplicată.
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B. Setarea email-ului din Control Panel
1. Închideți programul Outlook dacă e deschis și intrați în Start Menu -> Control Panel -> Mail -> E-mail Accounts -> New… și completați câmpurile cu datele solicitate
pentru noul cont de email, după care apăsați butonul Next pentru a se încerca setarea automată a contului:
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2. După ce se finalizează setările automate, apăsați butonul Finish.
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3. Pentru a seta perioada de timp pe care să se sincronizeze email-urile pe PC intrați din nou în Start Menu -> Control Panel -> Mail -> E-mail Accounts, selectați
adresa setată anterior -> apăsați butonul Change... sau dați dublu click pe adresă și o să apară o fereastră cu Offline Settings în care în mod implicit e selectat 1 an
sau 6 luni (în funcție de versiunea de Office) la perioada pe care să se descarce mail-urile, dar dacă doriți să se descarce toate mail-urile și aveți spațiu suficient pe
PC pentru aceasta, trebuie să trageți slider-ul până în capăt ca să apară All în loc de 1 Year sau 6 months, cât vă apare în mod implicit, apoi apăsați Next și Finish și
dați un restart la Outlook pentru ca setarea să fie aplicată.
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