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1. PASSOS PREVIS
Abans de configurar el seu compte de correu a qualsevol client és necessari que accedisca des del
client web (webmail.gva.es) per a comprovar que pot accedir i accepte els termes del correu electrònic.
Recorde que té tots els correus i les seues corresponents contrasenyes en la secció de Llistats d'Ítaca.
Si ha seguit el manual de la migració haurà configurat en Thunderbird el seu compte de domini
@edu.gva.es amb POP3 (secció 4 del manual de migració). Li recomanem que mantinga aquest
compte configurat per a consultar els correus rebuts al compte antic fins que estiguen segurs de que
no necessiten cap correu d'aquest compte.

2. CONFIGURACIÓ DEL CORREU
THUNDERBIRD
Per a configurar un compte de correu en Thunderbird haurà de dirigir-se a la Configuració de compte.
Pot accedir fent clic en l'espai davall les seues carpetes de correu o des del menú de Thunderbird >
Preferències > Configuració de compte.

Una vegada en la Configuració de compte haurà de dirigir-se al cantó inferior-esquerre on té el botó
Operacions sobre el compte. Fent clic en este botó haurà de seleccionar Afegir compte de correu…
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En esta nova finestra ens sol·licitarà les dades d'accés del nostre correu, havent d'introduir a més un
nom per al compte de correu. Amb totes les dades introduïdes fem clic a Continuar.

Thunderbird buscarà i trobarà automàticament les dades dels servidors del nou compte de correu.
Només farà falta que seleccione que tipus de servidor de correu entrant vol utilitzar.

IMAP
Realitza totes les operacions en el servidor de correu. Si este compte serà compartida
este és el servidor mes recomanable, perquè cada acció que faça un usuari podran veure els
altres usuaris.

POP3
Descàrrega tots els correus a l'equip i realitza qualsevol operació des del seu ordinador. Açò li
permet tindre opcions com esborrar els missatges del servidor quan la descàrrega o esborrar-los
cada un cert nombre de dies.
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En esta última finestra indicarà que el servidor no usa xifrat, per tant han de marcar Entenc els riscos i
fer clic en Fet.
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Ara ja té el seu correu configurat en Thunderbird. Si té mes d'un compte configurat haurà de tornar a
accedir a la Configuració de compte. En la columna esquerra haurà de dirigir-se a Servidor d'eixida
(SMTP).

En esta pàgina ha de seleccionar el servidor d'eixida smtp.gva.es i polsar sobre Establir
predeterminat si apareixia ja com a tal. D'esta manera comprovem que l'enviament de correus es
realitza des del compte nou (@gva.es).

WINDOWS LIVE MAIL
Si és la primera vegada que accedix li apareixerà automàticament l'assistent per a la configuració d'un
nou compte de correu. Si ja havia accedit anteriorment pot polsar en Correu electrònic en la pestanya
De Comptes, en la part superior de l'aplicació..
Una vegada iniciat l'assistent li apareixerà una finestra on se li demanaran algunes dades del correu, en
este cas el propi correu, la contrasenya i el nom a mostrar. Una vegada indicats estes dades fan clic
en Següent.
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En la següent finestra ens sol·licitarà les dades dels servidors de correu. Depenent de si utilitzem POP3
o IMAP haurem d'introduir unes dades o altres.

POP3
Servidor: pop3.gva.es
Puerto: 110

IMAP
Servidor: imap.gva.es
Puerto: 143

Les dades del Servidor de correu d'eixida/Servidor de la safata d'eixida són els següents.
SMTP
Servidor: smtp.gva.es
Puerto: 587

Amb totes les dades introduïdes polsa en Següent i el correu es configurarà, mostrant una última
finestra on han de polsar a Finalitzar.
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En versions mes recents la finestra de configuració és diferent, però han d'utilitzar les mateixes dades.
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ALTRES CLIENTS
Si vol configurar el seu correu en qualsevol altre client pot utilitzar les següents dades per a cada tipus
de servidor:
POP3
Servidor: pop3.gva.es
Port: 110
Seguretat de la connexió: Cap
Mètode d'identificació: Contrasenya, transmesa de forma insegura
IMAP
Servidor: imap.gva.es
Port: 143
Seguretat de la connexió: Cap
Mètode d'identificació: Contrasenya, transmesa de forma insegura
SMTP
Servidor: smtp.gva.es
Port: 587
Seguretat de la connexió: STARTTLS / TLS / Cap (Qualsevol dels 3 és vàlida)
Mètode d'identificació: Contrasenya normal
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