Τι πρέπει να ξέρω για τη μετάβαση της
υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο Office365;
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Μετάβαση υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office365
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετακομίζει από την εσωτερική υπηρεσία Zimbra
Communication Suite στην υπηρεσία σύννεφου Office365.
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Πως επηρεάζομαι σαν χρήστης αυτής της υπηρεσίας;
Αν είμαι χρήστης του υφιστάμενου συστήματος webmail
Αντί

να

χρησιμοποιώ

το

zimbra

webmail

στο

σύνδεσμο

https://webmail.ucy.ac.cy

χρησιμοποιώ το σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/office365 ή το σύνδεσμο https://office.com , επιλέγω
να κάνω sign in και πληκτρολογώ τον κωδικό μου (τύπου username@ucy.ac.cy),
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πληκτρολογώ τον κωδικό χρήστη και συνθηματικό που χρησιμοποιώ στο ΠΚ για να κάνω sign in (είναι
σημαντικό να μπαίνει ολόκληρος ο κωδικός στη μορφή username@ucy.ac.cy),

επιλέγω το εικονίδιο του Outlook,
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διαμορφώνω τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμώ να εργάζομαι στο outlook (timezone, γλώσσα) μέσω
του οδηγού ρύθμισης που εμφανίζεται και χρησιμοποιώ το νέο εργαλείο Outlook του Office365.

Από τη στιγμή που θα έχω ενημερωθεί ότι ο λογαριασμός μου μεταφέρθηκε στο Office365, τα νέα
εισερχόμενά μου ηλεκτρονικά μηνύματα θα παραλαμβάνονται μόνο εκεί. Το παλιό webmail θα
παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τον Οκτώβρη 2018, αλλά δεν θα ενημερώνεται με τα νέα εισερχόμενα
μηνύματα.
Τα παλιά ηλεκτρονικά μηνύματα που υπήρχαν στο παλιό webmail θα εμφανίζονται και στο νέο Outlook
στο Office365. Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα (από το address book, calendar, tasks, briefcase και
preferences) δεν θα μεταφερθούν στο Office365.
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Αν χρησιμοποιώ πρόγραμμα πελάτη Outlook στον υπολογιστή μου
Προσοχή: στο νέο Outlook στο Office365 θα μεταφερθούν αυτόματα MONO τα η-μηνύματα τα οποία
βρίσκονται στον παλιό email server (zimbra) του ΠΚ. Οδηγίες για μεταφορά των
ημερολογίων/επαφών/εργασιών σας δίδονται ξεχωριστά στις ακόλουθες παραγράφους και αναλόγως
της υφιστάμενης σας ρύθμισης σύνδεσης.

Αν χρησιμοποιώ POP ή IMAP ρυθμίσεις
Θα πρέπει να δημιουργήσω νέο account στο Outlook, επιλέγοντας το “New…” στο FileInfo Account
Settings  Account Settings…,

πληκτρολογώντας το όνομα, η-διεύθυνση (στη μορφή username@ucy.ac.cy
επίθετο.όνομα@ucy.ac.cy ) και συνθηματικό (2 φορές), επιλέγω το next
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και

όχι

επιλέγω το Finish και κάνω restart το Outlook.
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Σημειώστε ότι αν έχετε μεγάλο mailbox, θα καθυστερήσει ο συγχρονισμός του με το Outlook σας (από
μερικά λεπτά σε αρκετές ώρες) αναλόγως του μεγέθους του. Παρακολουθείτε την μπάρα στο κάτω μέρος
του Outlook για σχετική ενημέρωση. Όταν ολοκληρωθεί θα εμφανίσει «All folders are up to date».

Αν θέλω να μεταφέρω τα ημερολόγια/επαφές/εργασίες μου από το παλιό account στο καινούργιο, η
διαδικασία είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, για τη μεταφορά των ημερολογίων,
επιλέγω το “Calendar (this computer only)”,

Επιλέγω View  Change view  “list”,
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Στο view panel που φαίνονται τα ραντεβού στα δεξιά, πατώ <CTRL> + <A> για να επιλεχθούν όλα τα
ραντεβού και μετά τα κάνω drag’n’drop με το ποντίκι πάνω στο «Calendar». Προσεκτικά, με αυτή την
κίνηση όλα τα ραντεβού θα μεταφερθούν από το παλιό ημερολόγιο στο νέο στο Office 365, δεν θα
αντιγραφτούν, άρα, αν είναι πολλά, θα χρειαστεί ο απαραίτητος χρόνος για τη μεταφορά τους.

Με τον ίδιο τρόπο μεταφέρω τις επαφές και τις εργασίες.
Όταν ολοκληρώσω την αρχική ρύθμιση και οποιεσδήποτε μεταφορές κάνω, θα πρέπει να σβήσω τον
παλιό μου λογαριασμό. Στο FileInfo Account Settings  Account Settings… επιλέγω τον Microsoft
exchange λογαριασμό και πατώ το “Set as default”, μετά επιλέγω τον IMAP/SMTP ή POP λογαριασμό και
τον κάνω «Remove».
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Αν χρησιμοποιώ Zimbra Outlook Connector
Αν θέλω να μεταφέρω τα ημερολόγια/επαφές/εργασίες μου στο νέο περιβάλλον θα πρέπει πρωτίστως
να τα κάνω export σε αρχείο τύπου .pst ΠΡΙΝ προχωρήσω με τη δημιουργία νέου λογαριασμού για το
Office365, να δημιουργήσω το νέο λογαριασμό και μετά να τα κάνω import.
Επειδή η διαδικασία αυτή είναι πιο περίπλοκη, γίνεται εισήγηση όπως αυτή γίνει με τη βοήθεια του
τοπικού υποστηρικτή σε θέματα πληροφορικής για την οντότητά σας.
Import/Export αρχείων
export
1. File  Open & Export  Import/Export  Export to a File  Outlook Data File (.pst)
2. Eπιλέγω το αντίστοιχο αρχείο (είτε Calendar, Contacts, Tasks …)
3. Σημειώνω την ονομασία/.τοποθεσία του ή το κάνω rename και το βάζω στο desktop,
πατώ Finish
import
1. File  Open & Export  Import/Export  Import form another program or file 
Outlook Data File (.pst)
2. Επιλέφω το αρχείο που έκανα save από την τοποθεσία πιο πάνω και επιλέγω Next,
Finish
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστά αρχεία για τα ημερολόγια, τις επαφές και τις εργασίες.
Δεν υποστηρίζεται το import/export πολλαπλών αρχείων μαζί.
Δημιουργία νέου λογαριασμού
Θα πρέπει να διαγράψω το profile του υφιστάμενου λογαριασμού Zimbra το οποίο εμφανίζεται στο
Control Panel  mail setup  Show Profiles

Θα πρέπει να διαγράψω την εγκατάσταση του Zimbra Outlook Connector από το Control Panel 
Programs  Uninstall a Program
Θα πρέπει να δημιουργήσω νέο λογαριασμό όπως αναφέρεται πιο πάνω για τους POP/IMAP χρήστες.
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Αν χρησιμοποιώ υπολογιστή Macintosh (pop/imap)
Ξεκινώ το λογισμικό πρόγραμμα Mail, πάω στο Mail  add account, επιλέγω exchange και πατώ το
continue,

Βάζω τα στοιχεία μου (όνομα, email alias, συνθηματικό). Σημαντικό: εδώ χρειάζεται να μπει το email
στη μορφή alias, δηλαδή επίθετο.όνομα@ucy.ac.cy και όχι στη μορφή username@ucy.ac.cy όπως στις
άλλες περιπτώσεις που εμφανίζονται σε αυτό τον οδηγό! Αυτό είναι απαραίτητο για να δουλέψει ορθά
το ημερολόγιο.
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Στο επόμενο βήμα, εμφανίζεται αυτόματα το error “Unable to verify account name or password”. Στο
User Name βάζω τον κωδικό χρήστη στη μορφή username@ucy.ac.cy και στο Password το συνθηματικό
μου, επιλέγω το Sign In,

Επιλέγω τι θέλω να συγχρονίζω και πατώ το Done.
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Η μεταφορά οποιωνδήποτε παλαιότερων emails που βρίσκονται στον υπολογιστή (συνήθως στην
περίπτωση χρήσης πρωτόκολλου pop) γίνεται με drag’n’drop των συγκεκριμένων η-μηνυμάτων ή folders.
Για διαγραφή του παλιού email account, επιλέγω MailAccounts, επιλέγω το παλιό account και πατώ
το

– κάτω αριστερά.
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Αν χρησιμοποιώ άλλο πρόγραμμα πελάτη με pop/imap πρωτόκολλο
Το πρωτόκολλο pop/imap δεν συνίσταται να χρησιμοποιείται πλέον. Αν το πρόγραμμα πελάτη που
χρησιμοποιώ υποστηρίζει μόνο αυτά τα πρωτόκολλα (π.χ. ο thunderbird της Mozilla), θα είναι καλύτερα
να βρω νέο πρόγραμμα πελάτη που υποστηρίζει το πρωτόκολλο exchange.
Αν εξακολουθώ να θέλω να χρησιμοποιήσω το υφιστάμενο πρόγραμμα πελάτη, αποδέχομαι ότι δεν θα
υπάρχει τεχνική υποστήριξη και ρυθμίζω μηχανικά το πρόγραμμα πελάτη αναλόγως του πρωτοκόλλου
που επιθυμώ, όπως αναγράφεται στο “POP and IMAP settings” στο νέο εργαλείο webmail στο
www.ucy.ac.cy/office365 ή www.office.com κάνοντας sign in, επιλέγοντας το Outlook και πηγαίνοντας
στο Settings  Mail  Accounts  POP and IMAP
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Συνδέσεις κινητών συσκευών
Αν έχετε οποιαδήποτε κινητή συσκευή συνδεδεμένη με το η-ταχυδρομείο του ΠΚ, η υφιστάμενη σύνδεση
θα πρέπει να διαγραφεί (delete account) και να δημιουργηθεί νέα σύνδεση. Σημειώνεται ότι η
δυνατότητα σύνδεσης κινητών συσκευών, ενώ παλιότερα δεν προσφερόταν για τους φοιτητές, τώρα
είναι διαθέσιμη για όλους. Σημειώνεται επίσης ότι εκτός από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
οι κινητές συσκευές μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να συγχρονίζουν το ημερολόγιο, επαφές και
εργασίες (calendar, contacts, tasks).
Ακολουθούν σύντομες οδηγίες σύνδεσης κινητών συσκευών στο Office365.

iPad (& iPhone)
1ο βήμα
Δημιουργήστε νέο Exchange
account

2ο βήμα
Πληκτρολογήστε τον κωδικό
σας μαζί με το “@ucy.ac.cy”
και το συνθηματικό σας
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3ο βήμα
Επιλέξτε τα αντικείμενα που
θέλετε να συγχρονίζετε στη
συσκευή σας

Android
1ο βήμα
Κατεβάστε
και
εγκαταστήσετε
το
Outlook από το Play
Store.

2ο βήμα
Ανοίξτε το Outlook
και επιλέξτε GET
STARTED

3ο βήμα
Πληκτρολογήστε τον
κωδικό σας μαζί με
το “@ucy.ac.cy” και
επιλέξτε CONTINUE

4ο βήμα
Πληκτρολογήστε το
συνθηματικό σας

2ο βήμα
Πληκτρολογήστε τον
κωδικό σας μαζί με το
“@ucy.ac.cy”

3ο βήμα
Πληκτρολογήστε το
συνθηματικό σας

4ο βήμα
Τελειώσατε!

Windows Mobile
1ο βήμα
Δημιουργήστε
νέο
Exchange account
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FAQs
Πότε πρέπει να μετακομίσω στο Office365;
Θα ενημερωθείτε μέσω η-ταχυδρομείου για τις ημερομηνίες που θα μπορείτε να μετακομίσετε.
Υπάρχει η πιθανότητα να χάσω η-μηνύματα;
Όχι. Στην περίπτωση που μεταβείτε στη νέα υπηρεσία προτού ενημερωθείτε για να το πράξετε, μερικά
μηνύματα που θα φαίνονται στο Zimbra δεν θα φαίνονται στο Office365. Σε αυτή την περίπτωση, μπείτε
στο παλιό webmail και κάντε τα forward στον εαυτό σας.
Δεν τα καταφέρνω να εγκαταστήσω νέο λογαριασμό στο πρόγραμμα πελάτη Outlook στον
υπολογιστή μου.
Μην ανησυχείτε. Χρησιμοποιήστε το νέο webmail στο σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/office365 .
Σιγουρευτείτε ότι η έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε είναι Office 2013 ή νεότερη. Επικοινωνήστε
με τον τοπικό υποστηρικτή της οντότητας στην οποία ανήκετε.
Τι θα πρέπει να ρυθμίσω ξανά στο νέο λογαριασμό;
Θα πρέπει να ρυθμιστούν ξανά οι ατομικές ρυθμίσεις όπως signatures, rules, forwarding, Out of Office
messages, κ.α. από το νέο webmail πάνω δεξιά στα settings , Mail και επιλέγοντας το αντίστοιχο option
στα αριστερά.
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Τι είναι το Focused Inbox; Πως το απενεργώ;
Στο focused inbox μπαίνουν αυτόματα τα η-μηνύματα με κατηγορία ψηλής προτεραιότητας. Αν δεν
επιθυμείτε τη χρήση του focused inbox, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε εύκολα από το webmail από
τα settings  mail  options  layout  focused inbox
Προσπαθώ να μεταφέρω παλιά μηνύματα ή mail folders και αποτυγχάνω



Τα ηλεκτρονικά μηνύματα με attachment μεγαλύτερο από 30ΜΒ ΔΕΝ μπορούν να μεταφερθούν
στο Outlook του Office 365.
Folders με πολύ μεγάλα ονόματα πρέπει να επαναονομασθούν με μικρότερα ονόματα και μετά
να μεταφερθούν.
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