
Wygeneruj nowe hasło dla aplikacji Dakteli,
która będzie korzystać z konta Gmail! 

Instrukcja

Zaloguj się na platformę Gmail poprzez stronę
internetową: https://mail.google.com.1

Po zalogowaniu przejdź pod adres:
https://myaccount.google.com/security?hl=pl2
lub postępuj zgodnie z poniższymi ilustracjami.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z weryfikacji
dwuetapowej, włącz ją w panelu bezpieczeństwa.
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Rekomendujemy, aby do Rekomendujemy, aby do 30 maja 2022 r. 30 maja 2022 r. osoby korzystające z konta pocztowegoosoby korzystające z konta pocztowego
skonfigurowanego w Dakteli, a hostowanego na Gmail wygenerowały nowe hasło do aplikacji.skonfigurowanego w Dakteli, a hostowanego na Gmail wygenerowały nowe hasło do aplikacji.
W przeciwnym razie, odbieranie i wysyłanie poczty w Dakteli przestanie działać.W przeciwnym razie, odbieranie i wysyłanie poczty w Dakteli przestanie działać.  
Do wygenerowania hasła do aplikacji konieczne jest posiadanie włączonej weryfikacjiDo wygenerowania hasła do aplikacji konieczne jest posiadanie włączonej weryfikacji
dwuskładnikowej. Podpowiadamy jak to zrobić.dwuskładnikowej. Podpowiadamy jak to zrobić.

Uwaga: jeżeli dla serwera poczty przychodzącej korzystasz z Google OAuth2 zamiast IMAP,Uwaga: jeżeli dla serwera poczty przychodzącej korzystasz z Google OAuth2 zamiast IMAP,
wystarczy zmienić hasło wyłącznie dla serwera poczty wychodzącej.wystarczy zmienić hasło wyłącznie dla serwera poczty wychodzącej.

https://mail.google.com/
https://myaccount.google.com/security?hl=pl


Kliknij "Rozpocznij" i wpisz swoje hasło do konta.

Wpisz swój numer telefonu i potwierdź numer 
za pomocą przesłanego przez Google SMS, 
lub połączenia telefonicznego. 
Wpisz kod do formularza.

Kliknij "Włącz". 
Weryfikacja dwuetapowa powinna już działać.



Wróć do pola "Bezpieczeństwo" i kliknij na pole
"Hasła do aplikacji".

Potwierdz tożsamość ponownie wpisując hasło, 
a następnie z rozwijalnej listy wybierz "Inna opcja".

Wpisz nazwę "Daktela" i wygeneruj hasło. 
Skopiuj je i zapisz.
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Zaloguj się kontem administratora do Dakteli.5
Przejdź do ustawień kolejki pocztowej.

W polu "Hasło" użyj hasła wygenerowanego z kroku 4,
Po jego wpisaniu lub wklejeniu pojawi się zielony
znaczek w prawym górnym rogu - jego obecność
wskazuje że Daktela poprawnie zweryfikowała hasło.

Zapisz zmiany klikając na przycisk "Zapisz".

Gotowe!
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