Freemail pop3 beállítás android

Wichtig: Um POP3 oder IMAP nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion in den WEB.DE Einstellungen einschalten. Posteingang (POP3) Postausgang (SMTP) Server pop3.web.de smtp.web.de Port 995 587 Verschlüsselung SSL oder Verschlüsselung STARTTLS, TLS oder Verschlüsselung Steht in einem Programm "STARTTLS" nicht zur Verfügung,
nutzen Sie bitte das Protokoll "TLS". Existiert auch hierfür keine Option, genügt es, die Option "Verschlüsselung" zu aktivieren. Alternativ können Sie für den Postausgangsserver auch Port 465 mit der Verschlüsselung "SSL" nutzen. Bitte beachten Sie: Ein TLS-Protokoll können Sie nur dann verwenden, wenn Ihr E-Mail-Programm über die aktuellen
TLS-Versionen 1.2 oder 1.3 verfügt. Die TLS-Versionen 1.0 und 1.1 werden aus Sicherheitsgründen nicht mehr von uns unterstützt. Figyelt kérdésMindössze két email címem van. Egy gmailes és egy freemailes. A gmaillel minden rendben, a freemailt pedig mindig elfelejtem megnézni, nem szeretném veszni hagyni, a telefonnal pedig gyakrabban
nézhetném.(kéri a felh. Nevet, jelszót, pop3, imap, stb. beírom, de nem sikerül belépnie. )#e-mail #számítógép #telefon #Android #számítástechnika #Freemail #Gmail #Outlook 1/8 anonim válasza:A freemailedben engedélyezve van a pop3?2017. jan. 9. 15:27Hasznos számodra ez a válasz? 2/8 A kérdező kommentje:merre találom ezt a
lehetőséget? 3/8 anonim válasza:Webes felületen belépsz a fiókodba és a beállításokban megtalálod2017. jan. 10. 19:57Hasznos számodra ez a válasz? 4/8 A kérdező kommentje:igen, engedélyezve van a pop3. 5/8 A kérdező kommentje:köszi a rávezetést. sikerült :)akinek esetleg probléma lenne:bejövő levelek: pop3.freemail.hukimenő levelek:
smtp.upcmail.huupcmail értelemszerűen a upcnél van, ha digi-s, thome-os, stb. -nél vagy keresd ki a szerződésben. 6/8 A kérdező kommentje:ja és annyi a bökkenő, hogy a kimenő leveleket nem szinkronizálja a "rendes" böngészős fiókkal sajnos, így lesz olyan elküldött levél, amit csak a telefonodon látsz, illetve fordítva is igaz. 7/8 anonim
válasza:Azért nem szinkronizálja mert nem a freemail kimenőjét használod hanem a upc-jét2017. jan. 11. 16:19Hasznos számodra ez a válasz?Tudod a választ a kérdésre? Ide írhatod!Miért nem kapom meg outlook-on az e-maileket?Miert nem tudok az Outlook-ba belepni?Számítástechnika főkategória kérdései »Számítástechnika - Internet kategória
kérdései » Neste tutorial vamos lhe auxiliar como configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP em seu Android:
No Menu do Android, procure e clique em Gmail.
Clique em adicionar conta.
Coloque o e-mail e logo após clique em Configuração Manual
Selecione a opção: "OUTRA".
Selecione a opção: "Pessoal (IMAP)".
Preencha os
dados do Servidor de Entrada IMAP. Usuário: Coloque o email completo (ex: email@dominio.com.br). Senha: senha da sua conta de e-mail. Servidor IMAP: Caso sua conta esteja no cPanel utilizar mail.seudominio.com.br Caso seja no ProEmail: imap.seudominio.com.br Logo após, clique em "Próxima".
Agora preencha os dados do servidor de
saída SMTP. Usuário: Coloque o email completo (ex: email@dominio.com.br). Senha: senha da sua conta de e-mail. Servidor SMTP: caso sua conta esteja no cPanel utilizar mail.seudominio.com.br Caso seja no ProEmail: smtp.seudominio.com.br Logo após, clique em "Próxima".
Agora você pode escolher as opções como desejar:
E em seguida
clique em "Próxima".
Coloque os 2 últimos dados e sua conta está configurada. Basta agora clicar em próxima. Freemail alkalmazás híján a Freemail beállítás Android rendszeren bonyolultnak tűnhet, pedig nem az. Rövid útmutatóm segítségével te is könnyen beállíthatod a telefonodon. Freemail alkalmazás A cikk írásakor ilyenről sajnos nincs
tudomásunk, valószínűleg nem is áll a Freemail vezezés szándékában Android app fejlesztése. Hogy miért? Egész egyszerűen azért, mert a Freemail levelezése bármilyen e-mail kliens beállításával lehetséges. Freemail beállítás Androidon Érdemes a legtöbb Andorid telefonon megtalálható GMail klienst beállítani a Freemail-es levelezés kezelésére is.
A beállításhoz szükségünk lesz a kapcsolódási adatokra. A levelező úgynevezett POP3 protokollt biztosít a levelezés elérésére. A protokoll hátránya, hogy a levelek mappába rendezése ebben az esetben nem lehetséges, viszont a letöltés gond nélkül működni fog. E-mail beállítás lépései A levelezőkliens beállítás nem túl bonyolult, egyszerűen kövesd a
lépéseket: Szükséges idő: 3 perc. Nyissuk meg az telefonon található Gmail levelezőklienst, vagy bármilyen más e-mail klienst. Keressük meg a Postafiók hozzáadására szolgáló menüpontot, ami a Gmail esetén a következő helyen lesz: Hamburger menü (3 vonal) >> Beállítások >> Fiók hozzáadása Válasszuk a felbukkanó lehetőségek közül az Egyéb
opciót Adjuk meg az e-mail címet A Milyen típusú fiók? kérésre válaszoljuk ezt : Személyes (POP3) Adjuk meg az e-mail címhez tartozó jelszót Szerverként pedig adjuk meg a freemail.hu-t Elméletileg ezután le fognak töltődni a levelek a telefonra. Ugyan válaszolni a kliensen keresztül továbbra sem tudunk majd, de ehhez beállítható más szolgáltató is.
Miért nem működik a levélküldés? Azért mert a Freemail erre a célra nem biztosítja az SMTP szervert. Bátran használhatjuk a levelek küldésére egy másik akár beállított e-mail címhez tartozó SMTP szerverét is, ha nincs ilyenünk, itt találhatsz pár használható kiszolgálót Az android eszközödön keresse meg a mail alkalmazást a beállítás
megkezdéséhez! Jó tudni!A beállítás megkezdése előtt meg kell tudnia, hogy a tárhelye melyik szerveren van, mert ebből lehet tudni, hogy mi lesz a kiszolgáló neve, amelyet meg kell adnia. Ezt a tárhely hozzáférési információk című levelükben a "szerver neve" résznél találja. Ha pl. azt látja, hogy a nev.domainnev.hu, akkor a kiszolgáló név
mail.domainnev.hu. 1. Miután a programot megnyitotta, ha nincs még beállítva fiók akkor a következő (vagy ehhez nagyon hasonló) képernyőképet fog látni: Itt azt az email címet kell megadnia, amelyet be szeretne állítani az email programban. Ha még nem hozta volna létre az email címet, akkor ezt tegye meg így! 2. Válasszda ki, hogy POP3, vagy
IMAP módszerrel szeretnéd lekérni a leveleket a szerverről! A leggyakoribb beállítási mód a POP3, ha nem biztos benne, hogy melyiket válassza, akkor a POP3-at javasoljuk! (A POP3 esetén a program csak letölti a leveleket a szerverről. Az IMAP viszont azonnal szinkronizál mindent a szerverrel: ha törlöd a levelet az azonnal törlődik a szerverről, ha
valamit elolvasol, az a szerveren is olvasott lesz.) 3. Bejövő levezés beállítása: POP3 beállítás Felhasználó név: teljes email címjelszó: amelyet az email cím létrehozásakor megadottPOP3 szerver: mail.domainnev.hu**A kiszolgáló attól függ, hogy melyik szerveren van a tárhelye, lásd a cikk elejét!Biztonság típusa: SSL (minden tanúsítvány
elfogadása)Port: 995Email törlése a szerverről:Itt lehetőséged van beállítani, hogy, ha a beérkező mappádból törlöd az eszközön a levelet, akkor az törlődjön a szerverről is. Az alapbeállítás, hogy soha ne törlődjön a levél a szerverről. 4. Kimenő levelezés beállítása: SMTP SMTP szerver: mail.domainnev**A kiszolgáló attól függ, hogy melyik szerveren
van a tárhelye, lásd a cikk elejét!Biztonság típusa: SSL (minden tanúsítvány elfogadása)Port: 465Bejelentkezési adatok szükségesek: igen (be kell pipálni)Felhasználó név: teljes email címjelszó: amelyet az email cím létrehozásakor megadott 5. Fiókopciók Itt azt tudja beállítani, hogy milyen sűrűn ellenőrizze a program a bejövő leveleket. Ez csak POP3
esetén állítható, ezt az értéket ne állítsa 5 percnél sűrűbbre! Ha nem szeretné változtatni ezt az opciót, akkor a "kézi" beállításon maradhat. 6. Utolsó lépés: a fiók neve Adjon nevet az email fióknak, ahogy az majd az eszközön meg fog jelenni, ezzel meghatározza azt is, hogy a leveleit a fogadó fél milyen nevet lát majd feladóként! A Kész-re kattintás
után sikeresen beállította a levelezést az android eszközén! Windows rendszeren: • Outlook • Thunderbird macOS rendszeren: • Outlook • Thunderbird • Apple Mail A Freemail ingyenes szolgáltatása a mai napig rendkívül népszerű hazánkban, hiszen a telefonszámunkhoz hasonlóan az email címünket sem szívesen változtatjuk meg, így hiába jönnek
egyre újabb szolgáltatók ragaszkodunk az eredetihez. Az okostelefonok terjedésével az emailezés egyre inkább áttevődik a számítógépünkről a telefonunkra, így nem csoda, hogy egyre többen szeretnék a freemail szolgáltatását a telefonjuk segítségével is használni. A következőkben ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.Létezik hivatalos Freemail
android app?Jelenleg nincs a Freemail szolgáltatását nyújtó cég által készített android alkalmazás, azonban természetesen ettől függetlenül is van lehetőségünk a telefonunkon levelezőalkalmazás segítségével használni a Freemail szolgáltatását. Szerencsére rengeteg ingyenes applikáció áll rendelkezésünkre a Play Áruházban, így ízlésünk,
preferenciáink szerint válogathatunk. Mi az alábbiakban a Gmail alkalmazáson keresztül fogjuk bemutatni a beállítás lépéseit. Mi magunk is ezt használjuk, és véleményünk szerint a Gmail alkalmazása minden igényt kielégít.Ez is érdekelhet: Freemail szimpla, minden amit tudni érdemes!Freemail android beállítása lépésről lépésreMielőtt a
telefonunkon, vagy bármely más eszközünkön használni tudnánk a Freemail szolgáltatását applikáción keresztül, először engedélyeznünk kell a klienseket a Freemail normál webes felületén. Itt egy másik, a telefonunkhoz tartozó jelszót fogunk kapni, tehát a webes bejelentkezési jelszavunk és a mobil applikációs el fog térni.Fontos! A webes
bejelentkezési jelszavunk ettől még marad az, amit eredetileg megadtunk!Freemail android kliens hozzáadásaNyissuk meg a Freemail.hu weboldalt.Jelentkezzünk be a Felhasználónevünk és a Jelszavuk megadásával.A Freemail felületén bal oldalon kattintsunk a Beállítások menüpontra.A Beállítások oldalon válasszuk a Kliensek menüpontot.Itt
kattinsunk az Új eszköz hozzáadása gombra.Adjunk meg egy tetszőleges nevet az eszköznek, amelyen használni fogjuk a levelezést, majd nyomjuk meg a Létrehozás gombot.Ekkor egy ablak fog felugrani, ahol láthatjuk milyen jelszóval tudunk alkalmazáson keresztül bejelentkezni a Freemail fiókunkba.Jegyezzük fel a jelszót, vagy hagyjuk megnyitva
ezt az oldalt és vegyük elő a telefonunkat.Freemail fiók beállítása android telefononA példa kedvéért a Gmail alkalmazáson fogjuk bemutatni a levelezés beállítását, de természetesen más alkalmazással is hasonlóan tudjuk a Freemail levelezést aktiválni.Freemail fiók beállítása android telefononNyissuk meg a telefonunkon a Gmail alkalmazást.Érintsük
meg a bal felső sarokban a menü ikont.A lenyíló menüben válasszuk a Beállítások menüpontot. A Gmail korábbi verzióiban:A megnyíló menüben érintsük meg a jobb felső sávban található lefelé mutató menü ikont.Az újabb menüben válasszuk a Fiók hozzáadása opciót.Az E-mail beállítása oldalon a legalsó, Egyéb lehetőséget válasszuk.Adjuk meg a
freemail címünket, majd érintsük meg a Következő gombot.Freemail android beállítása útmutatóVálasszuk a fiók típusánál a Személyes (POP3) lehetőséget.Adjuk meg a jelszót, amelyet a telefonunk regisztrálásakor generált a Freemail. Tehát, nem a webes belépési jelszavunkra van itt szükség! A szem ikont megérintve láthatjuk a beírt jelszót.A bejövő
szerver beállításainál ellenőrizzük, hogy az adatok helyesek-e? A jelszó itt is a kliens regisztrációkor kapott hosszú kód!A Freemail kimenő szerver android esetében nem mindig működik megfelelően, ráadásul a Freemail súgója is azt javasolja használjunk sajátot.Kapcsoljuk ki a Bejelentkezés szükséges kapcsolót, majd adjuk meg az smtp.gmail.com
címet, mint SMTP-szervert.A POP3 kliens beállításaA bejövő levelek (PoP3) kiszolgálója: pop3.freemail.hu A Fióknévnél az email cím megadása szükséges. Port: 110 (TLS támogatással)
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