
Microsoft Outlook 2007 

Οδηγίες εγκατάστασης νέου λογαριασμού email 

 

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να έχετε τις παρακάτω πληροφορίες τις οποίες σας έχουμε στείλει. 
Αν δεν τις έχετε, θα πρέπει να τις ζητήσετε: 

 POP3:  mx.softways.gr 
 SMTP: mx.softways.gr  
 Email address: test@company.gr 
 Username: test.company.gr  (προσοχή! βάζουμε τελεία και όχι @)  
 Password: xxxxxxxx 

 

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το στήσιμο του λογαριασμού email στο Microsoft Outlook 2007 

  

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ενδέχεται οι οδηγίες να διαφέρουν σε μερικά σημεία. Αυτό οφείλεται στις εκδόσεις τόσο των 

Windows όσο και των εκδόσεων του προγράμματος email που χρησιμοποιείτε. 

  



1. 
 Ξεκινήστε το Outlook  

 Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό επιλέγοντας: Tools > Account Settings 

 

 

  



2. 
Θα εμφανιστεί το παράθυρο Account Settings.  

 Πατήστε New για να προσθέσετε ένα νέο λογαριαμό email.  

Προσοχή! Μπορεί να εμφανίζονται και άλλοι λογαριασμοί όπως otenet, Vodafone κλπ. Αυτούς 
δεν τους πειράζουμε.  

 

 
  



3. 
Επιλέξτε:  

 Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP  

 πατήστε Next 

 

 
  



4. 
 Τσεκάρετε την Manually configure server settings or additional server settings κάτω 

αριστερά στο παράθυρο.  

 πατήστε Next 

 

 
  



5. 
Συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας έχουμε δώσει: 

 Your Name: company ΑΕ (το όνομα αυτό θα εμφανίζεται στους παραλήτες των email 
σας). 

 Email address: test@company.gr 
 Username: test.company.gr (προσοχή! βάζουμε τελεία και όχι @)  
 Password:  xxxxxxxx (σας το έχουμε δώσει) 
 Incoming mail server (POP3): mx.softways.gr  
 SMTP or sending server: mx.softways.gr  

 

 

Πατήστε More Settings (πάνω από το Cancel)  



6. 
Στο παράθυρο που εμφανίζεται και στην ετικέτα General, συμπληρώστε: 

 ΄Ονομα ή εταιρία  

 Το email. 

 

 
  



7. 
 Επιλέξτε την ετικέτα  Outgoing Server  

 Τσεκάρετε την επιλογή My outgoing server (SMTP) requires authentication 

Θα πρέπει οι επιλογές της ετικέτας να είναι όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 

 

 
  



8. 
 Επιλέξτε την ετικέτα Advanced  

 Επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν τα νούμερα 110 και 25 όπως εμφανίζονται στην εικόνα  

 Επιβεβαιώστε ότι οι άλλες επιλογές είναι ανενεργές 

 Πατήστε  OK  

 Πατήστε  Finish 

 

 
 

Δοκιμάστε το email σας (στείλτε/λάβετε). Καλή συνέχεια… 


