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CONFIGURACIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC EN UNA
XARXA BASADA EN WINDOWS NT AMB PERFILS

D’USUARI MÒBILS

En les xarxes basades en un domini de windows NT, en les quals la validació per accedir als
recursos es fa de forma centralitzada i els usuaris disposen de perfils individuals mòbils que es
guarden en el servidor i que es copien als llocs de feina en els inicis de sessió, els clients de
correu electrònic s’han de configurar de manera que tant les configuracions dels comptes com

les carpetes on s’hi guardaran els missatges, quedin lligats al perfil de l’usuari.

Aquest document explica la configuració dels programes de correu electrònic més populars en
un entorn de feina com el descrit al document “Proposta tècnica per a les xarxes del projecte
Xarxipèlag”, és a dir, un servidor windows NT que realitza les tasques de controlador del domini
i llocs de feina win 95/98. Els llocs de feina s’han configurat de tal manera que mantenen
configuracions individuals per als usuaris que els empren. Tots els usuaris de la xarxa disposen

d’un perfil propi que es guarda en una carpeta personal del servidor. Aquest perfil es copia al
directori c:\windows\profiles\<usuari> del lloc de treball en el qual l’usuari ha iniciat una
sessió. Durant la sessió de feina, l’usuari treballa amb les configuracions personals ubicades en
l’esmentat directori local. Quan la sessió es tanca, el perfil s’actualitza en el servidor i queda a
disposició d’un nou inici de sessió. Aquesta configuració del perfil permet una independència
del lloc de feina ja que els usuaris sempre trobaran les seves configuracions personals en
qualsevol màquina de la xarxa. Per configurar el correu electrònic en aquests entorns s’ha

d’assegurar que tota la informació relacionada amb el compte de correu (les dades de
configuració, les carpetes amb els missatges, les llibretes de direccions, etc.) quedi guardada
en el perfil personal.  Si això no es fa correctament pot passar que el correu només funcioni a
certes màquines o que es “perdin” missatges d’una màquina a l’altra.

En aquest document s’explica la configuració de dos clients de correu, tal vegada els més
emprats: la missatgeria de Netscape (el gestor de correu del Netscape Comunicator) i

l’Outlook Express (el programa de correu distribuït amb l’Internet Explorer).

Com a norma general s’ha tenir en compte que:

• Per instal·lar el software convé iniciar la sessió de treball amb el compte Administrador

• Per configurar els comptes de correu convé iniciar la sessió amb el login de l’usuari al qui
s’ha de configurar el correu.

1. MISSATGERIA DEL NETSCAPE

La versió d’aquest programari a la qual es refereix el document és la 4.7 en català.

Òbviament, en primer lloc s’ha d’instal·lar el software en els llocs de feina on es vol disposar
d’aquest gestor de correu. En aquest sentit, la instal·lació típica del Comunicator incorpora el

client de correu.

Desprès, en cada un dels llocs de treball de la xarxa s’ha de crear, amb el Gestor de perfils
del Navegador, un perfil per a cada usuari que utilitzarà el PC per llegir el correu. No confondre
el perfil com a usuari del Navegador amb el perfil d’usuari de la xarxa.
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El procés per crear un perfil d’usuari del Navegador és:

Executar el gestor de perfils: <Inici> - <Programes> - <Navegador Comunicator> -
<Utilitats> - <Gestor de perfils>. Apareix un quadre de diàleg amb el perfils ja creats en
aquesta màquina:

Fer clic sobre el botó <Nou> per arrancar l’assistent per crear un nou perfil. El procés és molt
simple i només cal introduir les dades de configuració del compte de correu. L’únic punt on cal

anar en compte és a la segona pantalla on el programa demana el nom del perfil  i el directori
on s’ha d’ubicar. Per il·lustrar el procediment suposem que volem configurar el correu d’un
usuari de la xarxa. Les dades d’aquest usuari són:

• Nom complet: Maleït Phigo

• Nom d’usuari: mphigo

• Adreça de correu: mphigo@educacio.caib.es

• Servidor POP3 i SMTP: educacio.caib.es

El procés complet per crear un nou perfil per aquest usuari és::

Nom sencer: Maleït Phigo

Adreça electrònica: mphigo@educacio.caib.es
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Nom del perfil: convé posar el mateix nom de l’usuari; en aquest cas, mphigo

Directori (molt important): c:\windows\profiles\mphigo\Application Data\Netscape. Aquesta
opció crearà la carpeta Netscape dins el directori del perfil on es guarda la informació de les
configuracions personals de les aplicacions.
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Servidor de correu de sortida (SMTP): educacio.caib.es

Nom d’usuari en el servidor: mphigo

Servidor de correu d’entrada: educacio.caib.es

Protocol d’accés al servidor: POP3

Tot seguit es planteja la possibilitat de configurar un servidor de News.
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Per acabar, polsau <Finalitzar>. Això completarà la configuració del compte de correu.

Quant a la utilització d’aquest gestor de correu, caldrà tenir cura en obrir el Comunicator amb el
perfil adequat.
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Podeu comprovar que la configuració és correcte obrint el Comunicator amb el perfil de l’usuari
configurat. Accediu a la missatgeria i amb l’opció de menú <Edita> - <Preferències> podreu
observar les dades de configuració del gestor de correu.

2. OUTLOOK EXPRESS 5

L’Outlook Express reconeix automàticament quan el PC està configurat per treballar en mode
multiusuari i, per tant, guardarà automàticament la configuració del correu (dades del compte i
carpetes de missatges) en un directori del perfil  de l’usuari que el configura.

Per il·lustrar el procediment suposem que es vol configurar el correu electrònic del nostre usuari
d’exemple:

• Nom complet: Maleït Phigo

• Nom d’usuari: mphigo

• Adreça de correu: mphigo@educacio.caib.es

• Servidor POP3 i SMTP: educacio.caib.es

Entrau a la xarxa amb el nom de l’usuari al qui es vol configurar el correu

Arrancau l’Outlook Express

Si no hi ha comptes configurades arrancarà directament l’assistent per crear un nou compte. Si

ja hi ha comptes creades el programa arrancarà normalment i caldrà anar a <Herramientas> -
<Cuentas...> - <Agregar> - <Correo> per iniciar l’assistent.  Les pantalles que presenta són:
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Per comprovar que la configuració s’ha realitzat correctament i que, per tant, els missatges es
guardaran en una carpeta del perfil de l’usuari podeu anar a <Herramientas> - <Opciones> -
<Mantenimiento> - <Carpeta de almacén>. La “carpeta de almacén” (carpeta on es
guardaran els missatges) ha d’estar ubicada dins un subdirectori de
c:\windows\profiles\mphigo\Application Data


