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Configurar smtp, pop e imap no Hotmail, Gmail e Yahoo
Date : Agosto 13, 2013
Configurando o SMTP, POP e IMAP no Hotmail, Gmail e Yahoo
Muitas pessoas preferem usar um cliente de email local para ler e-mails que o navegador, se
você tem um tipo de conta do Hotmail, Gmail ou Yahoo terá que configurar o SMTP e POP ou
IMAP para usá-los a partir do cliente de email local.
Nas páginas web desses clientes de webmail pode encontrar as informações necessárias na
maioria dos clientes encontrar no menu superior com um botão que, geralmente, é algo tipo
Tools -> Adicionar Conta, você abre uma janela onde você tem que ir completar os dados que
eu coloquei abaixo.
Nos dados abaixo, você vai achar que você tem a opção de configurar rota via IMAP e POP, se
você costuma ficar conectado à Internet, eu recomendo IMAP se conectáis esporadicamente
agora para download novo e-mail, a melhor opção é POP.

Configuração de conta do Gmail
• IMAP Servidor: imap.gmail.com
Use SSL: Sim
Porto: 993
• Servidor POP: pop.gmail.com
Use SSL: Sim
Porta: 995
• Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Usar Autenticação: Sim
Use SSL: Sim
Porta: 465 ou 587
• Nome da conta: usuario@gmail.com
Endereço de email: usuario@gmail.com
Senha: Sua senha
Configurar Hotmail
• IMAP Servidor: Nenhum
• Servidor POP: pop3.live.com
Use SSL: Sim
Porta: 995

1/2

AcessoWi-Fi
Conectando você ao mundo
http://acessowi-fi.com

• Servidor SMTP: smtp.live.com
Usar Autenticação: Sim
Use SSL: Sim
Porto: 25
• Nome da conta: usuario@hotmail.com
Endereço de email: usuario@hotmail.com
Senha: Sua senha
Para configurar a conta do Yahoo
A primeira coisa que você tem a fazer é se registrar aqui: http://v3.izymail.com/register.aspx,
uma vez que esses dados seria:
• IMAP Servidor: in.izymail.com
Use SSL: Não
Porto: 143
• POP Servidor: in.izymail.com
Use SSL: Não
Porta: 110
• Servidor SMTP: out.izymail.com
Usar Autenticação: Sim
Use SSL: Não
Porto: 25
• Nome da conta: usuario@yahoo.com
Endereço de email: usuario@yahoo.com
Senha: Sua senha

Fonte: http://blog.buildersoft.com.mx/?p=259
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