
Δημιοςπγία και Ρςθμίζειρ e-mail λογαπιαζμού ζηο Microsoft Outlook 2007 για ηον 
διακομιζηή mailgate.ece.upatras.gr 

 
 
Γηα ηελ δεκηνπξγία ή ξύζκηζε e-mail ινγαξηαζκνύ ζηνλ δηαθνκηζηή 
mailgate.ece.upatras.gr ζην Microsoft Outlook 2007 αθνινπζνύκε ηελ παξαθάησ 
δηαδηθαζία. 
 
1. Αλνίγνπκε ην Microsoft Outlook θαη από ην menu Επγαλεία επηιέγνπκε Ρςθμίζειρ 
Λογαπιαζμού.  
 

 
 
 
2. Επηιέγνπκε ηελ θαξηέια Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο θαη παηάκε ην θνπκπί 
Δημιοςπγία Σηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη παηάκε ηελ επηινγή «Μη αυηόμαηη 
διαμόρθωζη ρυθμίζεων διακομιζηή ή πρόζθεηων ηύπων διακομιζηή».  Παηάκε ην θνπκπί 
Επόμενο 
 



 
 

3. Επηιέγνπκε ηελ Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο Internet θαη παηάκε Επόμενο 
 

 
 

4. Σπκπιεξώλνπκε  
 α. ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία  
 β. ηα ζηνηρεία ηνπ δηαθνκηζηή (mailgate.ece.upatras.gr) 
 γ. ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο: όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο πξόζβαζεο, ηα νπνία καο 

δίλνληαη από ηνλ δηαρεηξηζηή 
 



 
 

 Προζοχή!!! ζην Όνομα Χρήζηη ζα πξέπεη λα δώζεηε ην domain ζην νπνίν αλήθεηε, 
δειαδή mail@domain (π.ρ. αλ ζαο έρεη απνδνζεί mail ηεο κνξθήο 
npapadop@ece.upatras.gr ηόηε ζα πξέπεη λα γξάςεηε ζην πεδίν username 
npapadop@ece).  
 Αλ δελ ζέιεηε λα γξάςεηε ην Password κπνξείηε λα ην βάιεηε αξγόηεξα, θαηά ηελ 
δηαδηθαζία απνζηνιήο/ιήςεο ησλ e-mails. Επίζεο αλ δελ ζέιεηε λα ζπκάηαη ν 
ππνινγηζηήο ην Password (δει θάζε θνξά πνπ εθηειείηε ηελ δηαδηθαζία απνζηνιήο/ιήςεο 
λα εηζάγεηε ην Password) λα κελ έρεηε ελεξγνπνηεκέλν (check) ην Remember Password. 
 
Παηάκε ην θνπκπί Πεπιζζόηεπερ Ρςθμίζειρ. 
 

5. Σηελ θαξηέια Διακομιζηήρ εξεπσομένων επηιέγνπκε ην Ο διακομιζηήρ 
εξεπσομένων απαιηεί έλεγσο ηαςηόηηηαρ . Επηπιένλ, αλ δελ είλαη ήδε επηιεγκέλν, 
επηιέγνπκε ην Χπήζη ηων πςθμίζεων ηος διακομιζηή ειζεπσόμενηρ αλληλογπαθίαρ. 
Παηάκε ΟΚ ζε απηή ηελ νζόλε. Προζοχή: αν δεν εκηελέζεηε ηο βήμα αυηό δεν θα 
μπορέζεηε να ζηείλεηε e-mails. 

 

mailto:mail@ece.upatras.gr


 
 

Γηα λα ειέγμεηε όηη ν ινγαξηαζκόο ζαο ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη όηη έρεηε ζεκεηώζεη ηα ζσζηά 
ζηνηρεία ζηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ παηήζηε ην θνπκπί Έλεγσορ Ρςθμίζεων 
Λογαπιαζμού. 
 
Αλ ην απνηέιεζκα είλαη όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα ηόηε όια ηα ζηνηρεία είλαη 
ζσζηά θαη κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ 
 

 
 
Παηάκε ην πιήθηξν  Κλείζιμο νπόηε θαη επαλεξρόκαζηε ζην πξνεγνύκελν παξάζπξν. 
 
 



6. Παηάκε ην πιήθηξν Επόμενο θαη κεηά ην θνπκπί Τέλορ γηα λα νινθιεξσζεί ε 
δηαδηθαζία ξύζκηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ καο. 
 
 

 
 

 


