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Outlook 2016
IMAP a SMTP připojení k zaměstnaneckému mailu

1. Spusťte Outlook 2016.
2. Zvolte Soubor a na záložce Informace vyberte Přidat účet.
3. Do pole Jméno vyplňte Vaše jméno a příjmení.
4. Do emailové adresy zadejte celou Vaši školní emailovou adresu.
5. Do pole Heslo a Zadejte heslo znovu napište Vaše heslo pro přihlášení do GroupWise.
6. Zvolte Další.
7. Vyčkejte na automatické vyhledání nastavení účtu.
8. Operace by měla skončit hláškou E-mailový účet IMAP je úspěšně nakonfigurován, pokud

ano zvolte Dokončit.

1. Zatrhněte Změnit nastavení účtu, zvolte Další a vyplňte následující pole:
2. Jméno: Vaše jméno a příjmení
3. E-mailová adresa: celá Vaše školní emailová adresa
4. Typ účtu: IMAP
5. Server příchozí pošty: imap.amu.cz
6. Server pro odchozí poštu (SMTP): smtp.amu.cz
7. Uživatelské jméno: Vaše uživatelské jméno do GroupWise
8. Heslo: Vaše heslo do GroupWise
9. Zvolte Další nastavení.

10. Na záložce Server pro odchozí poštu zaškrtněte Server pro odchozí poštu (SMTP)
požaduje ověření.

Pokud operace nebyla dokončena úspěšně, pokračujte
těmito kroky:

http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/uvodni-stranka.html
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/navody.html
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/mailove-sluzby.html
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/imap-a-smtp-pripojeni-k-zamestnaneckemu-mailu.html
https://mail.amu.cz/gw/webacc


11. Na záložce Upřesnit vyplňte následující pole:
12. Server příchozí pošty (IMAP): 143
13. Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS
14. Server pro odchozí poštu (SMTP): 587
15. Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS
16. Zavřete okno Nastavení e-mailu sítě Internet kliknutím na OK.
17. V okně Přidat účet zvolte Další.
18. Počkejte na dokončení Testu nastavení účtu a zvolte Zavřít.
19. Zavřete okno Přidat účet stiskem Dokončit.

Obrázkový návod
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Pokud operace nebyla dokončena úspěšně, pokračujte
těmito kroky:
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NEVÍTE SI RADY? 
Obraťte se na Počítačové centrum:

 +420 234 244 508
 pc@amu.cz

Rektorát AMU 
Malostranské náměstí 12, Praha 1

http://www.amu.cz/
http://10.1.2.17/info.amu.cz/files/files/navody/mailove_sluzby/imap_zamestnanci/outlook_2016/imap-zamestnanci-outlook_2016-12.png
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/uvodni-stranka.html
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/navody.html
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/mailove-sluzby.html
http://10.1.2.17/info.amu.cz/index.php/imap-a-smtp-pripojeni-k-zamestnaneckemu-mailu.html
mailto:pc@amu.cz

