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Pentru a vă putea conﬁgura contul de email pe Gmail trebuie să
urmați pașii de mai jos.
Dacă nu aveți o adresă de email asociată domeniului conﬁgurată, vă
rugăm să urmați instrucțiunile din acest articol, apoi să reveniți la
acest tutorial pentru a vă adăuga adresa creată în Gmail.
Pasul 1: Deschideți Gmail, apăsați pe iconița speciﬁcă setărilor
și selectați Settings.

Pasul 2: Faceți click pe Accounts and Import și din dreptul
secțiunii Check mail from other accounts: faceți click pe Add a
mail account.

Pasul 3: În fereastra care se deschide completați adresa de email a
domeniului dumneavoastră și apăsați Next >>.

Pasul 4: Lăsați selectată opțiunea Import emails from my other
account (POP3) și apăsați Next >>.

Pasul 5: Completați câmpurile aﬁșate în fereastră, după cum
urmează:

Username - adresa de email completă;
Password - parola asociată adresei;
POP Server - treceți numele serverului pe care aveți găzduirea (o
puteți regăsi în aria de client la secțiunea Gazduire sau VPS, în
funcție de pachet, dând click pe numele domeniului);
Leave a copy of retrieved message on the server - bifați
opțiunea dacă doriți să aveți copii ale email-urilor transmise, în
Webmail.
Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail bifați opțiunea dacă doriți să utilizați conexiunea de tip SSL și
selectați Port 995; în caz contrar, setați Port 110.
Bifarea ultimelor două căsuțe este opțională, în funcție de
preferințele dumneavoastră.
După ce ﬁnalizați completarea, apăsați butonul Add Account >>.
Veți primi un mesaj de conﬁrmare similar cu cel de mai jos, care vă
oferă opțiunea de a continua setările necesare pentru a utiliza
adresa respectivă să trimiteți email-uri. Lăsați bifată prima opțiune și
faceți click pe Next >>.

Pasul 6: În fereastra care se deschide completați numele care doriți
să apară atunci când trimiteți email-uri; apăsați Next Step >>.

Pasul 7: În fereastra următoare, completați câmpurile aﬁșate, după
cum urmează:

SMTP Server - numele serverului pe care aveți găzduirea (îl puteți
regăsi în aria de client la secțiunea Gazduire sau VPS, în funcție de
pachet, dând click pe numele domeniului);
Username - adresa de email completă;
Password - parola asociată adresei;
Bifați opțiunea Secured connection using SSL și setați Port 465.
Apăsați butonul Add Account >>.
Pasul 8: Ultimul pas reprezintă conﬁrmarea de pe adresa de email
asociată domeniului; în acest moment ar trebui să regăsiți pe adresa
respectivă un mail în care se aﬂă link-ul pe care îl accesați și codul
pe care îl puteți introduce în această fereastră pentru a ﬁnaliza
procesul - oricare dintre cele două variante va avea același rezultat.

Notă! Dacă nu regăsiți email-ul respectiv puteți opta
pentru retrimiterea acestuia, apăsând Resend email.
În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, echipa
ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa
support@romarg.com.

