Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Apple Mail
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία σύνδεσης με την προσωπική θυρίδα του ιδρυματικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, για χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Mail σε υπολογιστή Mac με λειτουργικό MacOS ή σε
φορητή συσκευή της Apple με λειτουργικό iOS ή iPadOS και χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Microsoft
Exchange.
Εναλλακτικά, προτείνεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MS Outlook 365 για λειτουργικό
MacOS, ακολουθώντας τις Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού MS Office 365 και τις Pυθμίσεις εφαρμογής MS
Outlook.
Δείτε αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης της εφαρμογής Apple Mail ανά λειτουργικό σύστημα:



Ρυθμίσεις εφαρμογής Apple Mail σε Mac OS
Ρυθμίσεις εφαρμογής Apple Mail σε iOS/iPadOS

Ρυθμίσεις εφαρμογής Apple Mail σε Mac OS
Δημιουργία νέου λογαριασμού
1. Αρχικά, ανοίγετε την εφαρμογή Mail. Πατάτε επάνω στο μενού στην επιλογή Mail και στη συνέχεια επιλέγετε
Add Account.

2. Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να επιλέξετε τον Mail Account Provider. Eπιλέγετε Microsoft Exchange.

3. Εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας και το email σας για να κάνει η εφαρμογή σύνδεση με τη θυρίδα του
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Πληκτρολογείτε το email σας βάζοντας την primary email address σας (σε
μορφή username@tuc.gr) και πατάτε Sign in.

4. Η εφαρμογή ζητά άδεια να κάνει πιστοποίηση του λογαριασμού σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που φιλοξενείται πλέον στην υπηρεσία MS Office 365. Επιλέγετε Sign in.

5. Στη συνέχεια η εφαρμογή ζητά τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας για πιστοποίηση, μέσω σελίδας της
Microsoft. Εσείς θα εισάγετε το email σας (της μορφής username@tuc.gr) και θα πατήσετε Next.

6. Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέγετε Sign in.

7. Η εφαρμογή σας ζητά να επιλέξετε την επιπλέον λειτουργικότητα-εφαρμογές (π.χ. Notes, Reminders, κτλ.) τις
οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε με αυτό το λογαριασμό. Τις επιλέγετε και πατάτε Done.

8. Στο τέλος εμφανίζεται ένα παράθυρο που ζητά την άδεια σας ώστε η εφαρμογή Mail να έχει πρόσβαση στο
γραμματοκιβώτιο σας και πατάτε Accept.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Mail.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Apple Mail σε iOS/iPadOS
Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην εφαρμογή Apple Mail σε φορητή συσκευή
με λειτουργικό Apple iOS ή iPadOS θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Δημιουργία λογαριασμού
1. Αρχικά κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής Mail. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, η εφαρμογεί ζητά να επιλέξετε τον
τύπο του λογαριασμού που θα δημιουργήσετε. Επιλέγετε Microsoft Exchange.

2. Εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (σε μορφή username@tuc.gr), δίνετε μια
περιγραφή για τη σύνδεση (π.χ. TUC) και πατάτε το κουμπί Επόμενο.

3. Η εφαρμογή ζητά άδεια να επικοινωνήσει με τους διακομιστές της υπηρεσίας νέφους MS Office 365 και να
προχωρήσει σε αυτόματες ρυθμίσεις σύνδεσης του λογαριασμού σας. H διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει
λίγα λεπτά. Θα πατήσετε Σύνδεση.

4. Στη συνέχεια η εφαρμογή ζητά τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας για πιστοποίηση, μέσω σελίδας της
Microsoft. Εσείς θα εισάγετε το ιδρυματικό σας email (της μορφής username@tuc.gr) και θα πατήσετε Επόμενο.

5. Στη συνέχεια θα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού και θα πατήσετε Είσοδος.

6. Τέλος επιβεβαιώστε ότι επιτρέπετε στην εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση και να διαχειρίζεται το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην υπηρεσία νέφους MS Office 365, πατώντας το κουμπί Αποδοχή.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Mail.

