
Návod na 

nastavení Mail 

for Exchange

Rádi vám poskytneme další informace. 

Kontaktujte našeho obchodního zástupce, 

zavolejte na zákaznickou linku nebo navštivte 

naši prodejnu. 

Firemní zákazníci:

800 333 555

noví fi remní zákazníci

*52

pro volání z mobilního telefonu

800 203 203

pro volání z pevné linky

fi rmy@o2.com

Další podrobnosti se dozvíte 

na www.cz.o2.com/fi rmy.
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Postup nastavení Mail for Exchange.

Pro usnadnění nastavení Mail for Exchange jsme pro Vás připravili 

návod, podle kterého si službu snadno nastavíte ve svém mobilním 

telefonu Nokia.

Na základní obrazovce zvolte „nastavit e-mail“.

Pokud nemáte na úvodní obrazovce volbu „Nastavit e-mail“, 

najdete nastavení v Menu – Email – Nastav. – Volby – Přidat novou 

schránku. Nebo v Menu – Zprávy – Volby – Nastavení – E-mail – 

Volby – Nová schránka.

Zvolte „spustit nast. e-mailu“.

Jednoduchý přístup k internetu 

a e-mailu pomocí vašeho telefonu 

Nokia

Blahopřejeme vám k velice kvalitnímu telefonnímu přístroji 

Nokia!

Doporučujeme vám pořídit si datový tarif, který bude podporovat 

synchronizaci emailu s vaším mobilním telefonem.

Pro tyto účely vám nabízíme O2 Internet v mobilu Plus, jež je 

nepostradatelnou službou pro ty, kteří jsou nároční na čas

a potřebují mít neustálý přehled o své kanceláři i pokud jsou právě 

na cestách či obchodní schůzce.

Tato služba vám navíc umožní neustálý přístup k internetu, 

komunikaci s bankou, přístup do fi remní sítě nebo stahování 

velkého množství dat.

Tuto službu vám nabízíme na 3 měsíce zcela zdarma.

Pokud vám bude O2 Internet v mobilu Plus vyhovovat, můžete si 

jej po uplynutí zkušební doby ponechat za měsíční paušál 390 Kč

s DPH.

Jak si aktivovat O2 Internet v mobilu Plus?

Pro aktivaci této služby na 3 měsíce zdarma stačí zavolat 

z vašeho mobilního telefonu *52 nebo zaslat SMS ve tvaru

A IVM2 C3 (AmezeraIVM2mezeraC3).

Nyní již máte vhodný datový tarif a je třeba si pouze nastavit službu 

Mail for Exchange v telefonu. Nastavení je zcela zdarma. Služba 

umožňuje propojení a plnou synchronizaci elektronické pošty, kalendáře 

i kontaktů s vlastním fi remním Microsoft Exchange serverem.
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Zadejte vaši fi remní e-mailovou adresu.

Zvolte „Služební“.

Zvolte Mail for Exchange.

Potvrďte volbou spustit 

Vyberte internet a zvolte připojit.

Poznámka – pro připojení přes APN internet vyberte „volby – zvolit 

přístupový bod – O2 internet“

4 5



Zde zvolte, zda sloučit nebo nahradit data, doporučujeme zvolit 

„Sloučit“. (Sloučit = pokud jsou při první synchronizaci maily/ 

kontakty/schůzky jak v telefonu, tak v Outlooku v PC, tak se při 

sloučení zachová obojí. Nahrazení = uživatel si vybere, která data 

(tel/PC) mají přednost a ta se zachovají.) 

Po zvolení vašeho výběru je schránka nastavena.Váš účet najdete 

nově na základní obrazovce vašeho mobilního zařízení pod 

položkou „Mail for Exchange“.

Poznámka:

Obrázky se mohou lišit dle typu vašeho mobilního zařízení.

U některých typů MT může po volbě „služební“ případně „mail for 

exchange“ dojít k instalaci aplikace Mail for Exchange. V takovém 

případě postupujte dle pokynů na obrazovce vašeho MT

Zadejte údaje pro připojení k vaší schránce. Doménu, server

a další údaje získáte ve vaší fi rmě. Pokud využíváte službu

O2 Business Mail, zadejte jako název serveru owa.o2mail.cz, 

doménu „o2hosting“ a uživatelské jméno dle návodu ke službě

O2 Business Mail.

Po zadání údajů klikněte na Další.

Zde zvolte, co vše chcete synchronizovat.

Doporučujeme zvolit „El. pošta a data“. (Tím se zaznamená 

synchronizace el. pošty, kalendáře a kontaktů).

Po výběru klikněte na Další.
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