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Outlook 2016 beállítása  
Az Oulook első indításakor a következő oldal jelenik meg, rögtön a „Tovább” gombra kattintunk.  

Amennyiben már használja az Outlookok illetve elindította már fiók beállítása nélkül, akkor  
Kattintson a „Fájl” menüben a „Fiókbeállítások”=>”Fiókbeállítások…” gombra. A megjelenő ablakon 
Válassza az „Új…” gombot, ebben a dokumentumban pedig lapozzon a következő oldalra!  

  
Kattintsunk az „Igen” rádiógombra, majd a „Tovább” gombra.  

  



Válasszuk ki a „Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása” gombot, kattintsunk a 
„Tovább” gombra.  

  
Válasszuk ki a „POP3 vagy IMAP” gombot, kattintsunk a „Tovább” gombra.   

  

    
A következő ablakot töltsük ki az alábbiak szerint, majd Kattintsunk a „További beállítások…” gombra. 
Vigyázat! Itt a Felhasználónévnek az e-mail címet kell beírni és nem a Zimbra azonosítót!  



  
Válasszuk ki a „Kimenő üzenetek kiszolgálója” fület, és állítsuk be az alábbiak szerint.  

  

    
Állítsuk be az IMAP portot 143-ra és „Automatikus” titkosításra, az SMTP-ét pedig 587-re és „TLS” 
titkosításra, majd kattintsunk az „OK” gombra.  



  
Most már a „Tovább” gombra kattintva elindul a kapcsolat tesztelése, ami ha sikeres, akkor 
kattintsunk a „Bezárás” gombra.  

  
Ezután a „Befejezés” gombra kattintva elindul a szinkronizálás és letölti a leveleket a kiszolgálóról és az 
Outlook használatra kész.  

  

  



Outlook O365 beállítása 
Az Oulook első indításakor a következő oldal jelenik meg, rögtön a „Tovább” gombra kattintunk.  

Amennyiben már használja az Outlookok illetve elindította már fiók beállítása nélkül, akkor  
Kattintson a „Fájl” menüben a „Fiókbeállítások”=>”Fiókbeállítások…” gombra. A megjelenő ablakon 
Válassza az „Új…” gombot és megjelenik ugyanaz az ablak, mint első beállításkor!  

Írja be az e-mail címét, majd kattintson a „Csatlakozás” gombra! 

 

Írja be az e-mail címéhez tartozó jelszót, majd kattintson a „Csatlakozás” gombra! 

 

  



Megjelenik, hogy IMAP fiók, ezután a „Kész” gombra kattintson! 

 

 

  



 

 

    

Mozilla Thunderbird beállítása  
 

A Thuderbird első inditásakor a következő oldal jelenik meg.  

 

 

Ide a következő módon írja be a felhasználónevét és jelszavát, ami a Zimbrához tartozik. Ezek után 
kattintsunk a folytatás gombra. 

 

 



A folytatás gombra kattintás után előjönnek a speciális beállítások, ezt a következő képpen kell 
kitölteni. 

 

 

 

Ezt követően nyomjunk a tesztelés gombra, majd pedig a Kész gombra. 

Ha megfelelően követtük az utasításokat a következő kép fogad minket és kész is vagyunk a 
Thunderbird beállításával. 

 

 


