


И-мэйл тохируулах заавар 
Веб и-мэйлийг хоёр төрлийн аргаар шалгах боломжтой байдаг .  Эхний арга нь та 
өөрийн хөтөчөө ашиглан (Сhrome , Mozilla , Torch гэх мэт ) http://pop.magicnet.mn хаяг 
руу хандаж и-мэйлээ шалгана.  Хоёрдох арга нь компьютер дээрээ и-мэйлийн програм 
ашиглан (outlook express , thunderbird , ms outlook гэх мэт ) тохируулж и-мэйлээ шалгах 
боломжтой. 
Веб и-мэйлийг компьютер гар утас гэх мэт и-мэйл шалгах боломжтой төхөөрөмж дээр 
POP гэсэн аргаар тохируулна.  (компьютер болон гар утсан дээрхи тохиргоо ижилхэн 
хийгддэг)
• POP  арга нь серверээс и-мэйлээ комьютер дээрээ татаж авсны дараа сервер дээрхи  
и-мэйл  устдаг. Сервер дээр и-мэйл устсан ч компьютер дээрхи и-мэйл тань хэвэндээ 
устдаггүй хадгалагдсан байдаг. 
Дээрхи хоёр аргын аль нэгнийг ашиглан компьютер дээр Microsoft office-той дагалдаж 
суудаг Outlook програм дээр и-мэйл тохируулах  талаар жишээ болгож тайлбарлья. 

Алхам 1 
Outlook програмаа нээсний дараа Add account хэсэгт  Manual setup additional server types 
сонгоно. 



Алхам 2 
POP or IMAP хэсгийг сонгож өгнө.

Алхам 3 
POP аргаар тохируулахыг зааварлья. 



Дээрхи зааврын дагуу орлуулсан байдал  : (жишээ)

Дараагийн алхам бол More Settings хэсэгт орж SMTP тохируулах.  
More settings дээр дараад “Outgoing Server “ хэсэг дээр “My outgoing mail serv-
er requires authentication”  тохиргоог идэвхижүүлнэ . 



Сүүлийн алхам бол smtp портыг тохируулах . 25 болон 587 гэсэн хоёр төрлөөр тохируулах 
боломжтой байдаг. Тухайн таны түрээслэж байгаа интернетийн ISP (Magicnet, Univi-
sion, Mobinet , Skymedia гэх мэт) байгууллагаасаа шалтгаалан 25 , 587 аль нэгээр нь 
тохируулдаг.

Ингээд бүр тохиргоог амжилттай хийж дууссаны дараа NEXT дээр дарж аккоунтаа 
нэмнэ. 



Санамж : 
Хэрвээ таньд интернет үйлчилгээ үзүүлдэг компани (ISP) тань өөрсдийн сүлжээн дээр 
и-мэйл шүүх зорилготой и-мэйл сервер буюу и-мэйл гарц тавьсан тохиолдолд тухайн 
ISP компаниас и-мэйл гарах серверийн хаягийг авах хэрэгтэй. Үүний дараа "Outgoing 
mail server (SMTP):" энэ хэсэгт тухайн хаягийг тавьж өгсөн өөр өмнө дурдсан  “Мy out-
going mail server requires authentication” тохиргоог идэвхжүүлэх шаардлагагүй болно. 
 
Зарим нэгэн ISP компаний мэйл гарах серверийн хаягийг доор дурьдав:
Magicnet : Outgoing mail server (SMTP): smtp.magicnet.mn
UlusNet  :  Outgoing mail server (SMTP): smtp.unet.mn
Univision : Outgoing mail server (SMTP): smtp.univison.mn
                   Outgoing mail server (SMTP): smtp2.univison.mn
MobiNet :  Outgoing mail server (SMTP): smtp.mobinet.mn

Зөвлөгөө : 
Өөрийн компьютер дээрхи и-мэйлээ нөөцлөж авах . 
File -> Account Settings -> Account Settings... нэвтэрнэ.Data Files дотор таны и-мэйл-ын 
дата хадгалагдаж байгаа.  Location хэсэгт нь таны дата хаана байрлаж байгаа нь харагдана 
.Жишээ нь: default-аараа OUTLOOK нь C:\Users\User\Documents\Outlook Files дотор 
байрладаг. 



Дээрхи LOCATION буюу замын дагуу нэвтэрсний дараа PST файлыг хуулж өөр газар 
байршуулна. Ингэснээрээ таны эмайлын дата давхар хадгалагдаж байна гэсэн үг юм. 


