Cara Menyinkronkan akun UI dengan Windows 8 Mail Apps
Dokumen ini membicarakan bagaimana mengakses surel UI dengan menggunakan Windows 8 Mail
Apps, pembaca surel bawaan Windows 8. Sistem operasi yang digunakan untuk uji coba dokumen
ini adalah Windows 8.1 Preview yang didapatkan:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/preview-iso?ref=technet

Pendahuluan
Saat penulisan ini (10 Juli 2013) Windows 8 Mail Apps (Mail Apps) tidak mendukung sinkronisasi
dengan IMAP STARTTLS. Hal ini mengakibatkan Mail Apps tidak dapat menyinkronkan surel
yang ada di INBOX UI. Diperlukan sinkronisasi khusus untuk dapat melakukan hal tersebut.
Sebagai jalan keluar, Anda dapat menyinkronkan Akun UI Anda dengan Akun Windows Anda.
Akun surel Windows merupakan bagian dari akun Outlook.com. Untungnya, akun tersebut
menyediakan sinkronisasi dengan akun lainnya, termasuk akun UI. Bahkan, akun surel Windows
dapat mengirim sebagai akun UI.

Mempersiapkan Akun UI
Diasumsikan bahwa Anda telah memiliki akun Windows. Hal ini karena Anda takkan bisa
menggunakan aplikasi ini bila Anda tidak menggunakan akun Windows.

Dari layar Windows 8 Start, pilih Email untuk masuk ke aplikasi surel.

Pada akun baru ada kiriman dari Hotmail Member Services, pilih surel Getting started with your
mail account. Di sana ada informasi untuk menambahkan akun lain.

Perbesar tampilan peramban (Internet Explorer) dengan men-drag batas layar ke pojok kiri.

Ada cara lain untuk sampai ke laman ini (Your email accounts). Anda dapat mengakses dari
peramban Anda dengan login ke Outlook (https://www.outlook.com). Kemudian, Anda pilih ikon
Settings (

) kemudian dari sana pilih Your email accounts.

Di laman Your email accounts, pilihlah Add a send-and-receive account.

Masukkan informasi surel UI Anda sebagai berikut:
•

Name: Nama Anda yang akan terlihat ketika Anda mengirimkan surel dengan alamat UI.

•

Email address: Alamat surel UI Anda.

•

Password: Sandi UI Anda.

Setelah memasukkan data surel, klik tombol Next.

Di halaman selanjutnya Anda diberikan 2 buah pilihan. Berikut arti pilihan:
•

A new folder called: @ui.ac.id - <AKUN UI>
Artinya, surel yang masuk ke <AKUN UI>@ui.ac.id akan masuk ke sebuah folder bernama
“@ui.ac.id - <AKUN UI>”. Gunakan ini bila Anda tak ingin surel yang dikirim ke surel UI
Anda bercampur dengan surel yang tertuju ke akun Windows Anda. Bila Anda aktif
menggunakan akun Windows Anda, disarankan menggunakan pilihan ini.

•

Your inbox
Gunakan pilihan ini bila Anda ingin agar surel yang ditujukan ke akun UI Anda juga ditaruh
di INBOX. Kelakuan ini seperti fasilitas sinkronisasi surel yang dimiliki Google Mail
(GMail).

Setelah selesai, klik Save.

Halaman berikutnya akan menyuguhkan pilihan untuk pergi ke INBOX Anda. Selamat! Anda baru
saja menyinkronkan akun UI Anda dengan akun Windows.
Ingat, Anda masih di peramban. Walau pun tampilan mirip, Anda sebenarnya masih mengakses
akun tersebut dari peramban, bukan dari Windows 8 Mail Apps.
Untuk dapat mengakses Windows 8 Mail Apps, Anda harus mengaksesnya dari layar Windows 8
Start, pilih Email untuk masuk ke aplikasi surel.
Selanjutnya adalah menyiapkan sinkronisasi.

Mengubah Opsi Sinkronisasi
Windows 8 Mail Apps pada Windows 8.1 Preview hanya mengunduh pesan-pesan dari semenjak 2
minggu yang lalu. Untuk Anda yang telah menggunakan surel UI lebih lama dari itu, ada yang harus
diubah Windows 8 Mail Apps juga sinkronisasi dengan surel yang lama.

Pada Windows 8 Mail Apps tekan kombinasi tombol WIN + I pada papan ketik. Kemudian, pilih
Akun (Account).

Pilihlah akun Windows Anda.

Pada menu Akun, ubah Unduh email dari.

Ubah opsi Unduh email dari dari 2 Minggu menjadi Kapan pun.Dengan demikian, akun Anda
akan tersinkronisasi dari awal. Perubahan ini langsung terjadi tanpa menekan tombol apa pun.
Anda bisa menunggu sinkronisasi selanjutnya atau Anda bisa menekan tombol F5 pada papan ketik
Anda untuk menyinkronkan surel Anda. Waktu sinkronisasi tergantung koneksi Internet Anda dan
seberapa besar INBOX UI Anda.

Mengirim Surel UI dari Windows 8 Mail Apps
Anda telah sinkronisasi, sekarang saatnya Anda mengirimkan surel sebagai Akun UI Anda melalui
Windows 8 Mail Apps.

Pilih ikon + atau tekan tombol CTRL + N untuk menulis surel baru.
Untuk mengirim sebagai Akun UI, klik pada akun Live Anda maka akan muncul pilihan akun yang
dapat dipilih. Pilihlah Akun UI Anda.
Selamat! Anda telah dapat mengirim surel sebagai Akun UI Anda.
Kirim surel seperti biasa dan selamat beraktivitas.

Tambahan
Administrator UI TIDAK AKAN PERNAH meminta password Anda. Jangan pernah memberikan
informasi apapun terkait usename dan password UI Anda kepada siapa pun. Contoh-contoh bentuk
penipuan dapat dilihat di sini.
Mohon gunakan Anti Virus dan perbaharui secara teratur agar Windows Anda tidak terinfeksi virus.
Virus dapat menggunakan aplikasi Windows 8 Mail Apps Anda untuk mengirim pesan-pesan yang
tak diinginkan.
Selamat berkarya!

