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Vincular el compte de correu de Pangea a Gmail

Realitzant els següents passos podràs rebre i enviar correus del compte de correu de 

Pangea a través de Gmail.

1. Obrir el teu compte Gmail i anar a la secció d'ajustos des de l'engranatge superior 

dret i seleccionar "Veure tots els ajustos"

2. Un cop a la secció d'ajustos seleccionar "comptes i importació" i baixar fins a veure 

"Consultar correu d’altres comptes"
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3. S'obrirà una finestra emergent on s'ha de posar la configuració del compte de correu

de Pangea, ens anirà demanant la següent informació.

4. Mode d'importar els correus rebuts en el compte (en aquest pas només ens deixa 

una opció ja que el nostre servidor no suporta l'opció Gmality)
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5. Seguidament sol·licita la configuració del correu entrant. És a dir el correu que 

buscarà al servidor de Pangea i mostrarà al de Gmail. Aquí has de posar les dades 

del teu compte de correu de Pangea que t'hem facilitat:

- Nom d'usuari: el teu nom d'usuari de Pangea 

- Contrasenya: la contrasenya per al compte de correu

- Servidor POP: mail.pangea.org

- Puerto: 110

En aquesta secció mostra quatre opcions (opcionals) a seleccionar:

1) Deixa una còpia al servidor: Això evitarà que al recollir els      

    missatges Gmail elimini el missatge original al servidor de Pangea.

2) Utilitzar SSL: no suportat

3) Etiquetar els missatges: Mostra una etiqueta a l'entorn de Gmail 

     mostrant que el missatge ve del compte extern.

4) Arxivar missatges entrants: Arxivarà els missatges al teu compte de Gmail.
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6. Un cop afegit el compte per a rebre correu, et pregunta si vols enviar correu també 

des d'aquest compte extern, si dius que si, començarà la configuració del correu 

sortint de Pangea utilitzant Gmail.

Fes clic a Següent, i escriu un nom per al compte a la pantalla que aparegui i fes clic a Pas

següent.
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7. Per poder enviar correus a través del servidor de Pangea,

Gmail necessita les dades de correu sortint del teu compte de

Pangea (que també t'haurem facilitat).

Les dades que necessites són:

- Nom d'usuari: el teu nom d'usuari de Pangea 

- Contrasenya: la contrasenya per al compte de correu

- Servidor SMTP: smtp.pangea.org

- Port: 587

- Connexió segura mitjançant TLS: seleccioneu aquesta

opció

Un cop afegides les dades s'enviarà un codi de verificació al compte

de correu de Pangea per  confirmar la teva identificació.  Quan el

rebis, has de posar el codi de confirmació en aquesta finestra i fer

clic a Verificar.
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I això és tot !! Ja està configurat el compte de correu de Pangea al servidor de Gmail, el

resultat es mostra de la següent manera.
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www.pangea.org
Plaça Eusebi Güell 6-7
Edifici Vertex, planta 0

08034 Barcelona
Tel: +34 934015664

Correu: suport@pangea.org 

AMB EL SUPORT DE:

<
>

Aquesta guia està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 
Internacional de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta 
llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ o envieu una 
carta sol·licitant-la a Creative Commons,  PO Box 1866, Mountain View, CA 
94042, USA.
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