
Instructiuni pentru noua adresa de mail @sas.unibuc.ro

Bună ziua,

Ați primit anterior un email conținând datele de autentificare pentru accesarea contului de email instituțional, @sas.unibuc.ro.

În întâmpinarea problemelor pe care le puteți întâmpina, venim cu următoarele explicații:

1. Link-ul http://gmail.com/a/sas.unibuc.ro trebuie deschis intr-un
navigator / browser SEPARAT (nu in acelasi browser in care este
deschis contul curent de mail, dacă acesta este Gmail);

Adresa http://webmail.sas.unibuc.ro va fi disponibilă în scurt timp și va oferi aceeași interfață de acces.



Adresa http://webmail.sas.unibuc.ro va fi disponibilă în scurt timp și va oferi aceeași interfață de acces.

2. Trebuie introduse adresa de mail completa la user id
(prenume.nume@sas.unibuc.ro), si parola

3. Trebuie introduse literele din semnul captcha, în cazul în care acesta apare (la prima accesare); captcha este o formă de a verifica faptul că o ființă
umană introduce datele, și nu un robot/script. De asemenea trebuie acceptați "Termenii și Condițiile".

4. Trebuie aleasa o noua parola, si schimbata parola veche (se
introduce old password si new password)



5. Optiuni de configurare:
- folosind optiunea Setari / Forwarding din noul cont
prenume.nume@sas.unibuc.ro, poate fi aleasa redirectionarea mesajelor
catre un alt cont, daca se doreste.



- folosind optiunea Setari / Conturi (Settings / Accounts) dintr-un
cont existent de Gmail, poate fi aleasa trimiterea de mesaje cu adresa
proprie prenume.nume@sas.unibuc.ro, din contul personal de Gmail;
adresa de pe sas.unibuc.ro poate sa fie setata ca default/implicita.

În atenția celor care aveau și foloseau până în prezent o adresă @sas.unibuc.ro, pentru a introduce mesaje din contul vechi de pe mail.sas.unibuc.ro în
contul nou, urmați pașii:
- folosind opțiunea Setări / Conturi, Primiti mesaje trimise catre alte conturi de e-mail -> Adăugați, și datele de login pe care le foloseați in trecut, conform
imaginilor de mai jos:





Pentru orice alte probleme legate de folosirea conturilor noi, nu ezitați să scrieți la alex.eftimie@sas.unibuc.ro.

--


