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Disclaimer
Acest ghid este destinat studenților Facultății de Matematică din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași
precum și altor persoane autorizate să dețină un cont de email în cadrul instituției.
Informațiile furnizate în acest ghid sunt cu caracter general și este posibil să nu cuprindă toate situațiile
posibile.
Eventualele nume de utilizator sau parole prezentate pentru exemplificarea unor acțiuni sunt fictive.
Limba folosită în acest ghid pentru prezentarea opțiunilor, meniurilor și a capturilor de ecran poate varia
între română și engleză

Accesarea contului de email folosind aplicația online Outlook Web App
Aplicația online Outlook Web App poate fi accesată de la orice calculator conectat la rețeaua Internet.
Pentru o listă a programelor browser suportate precum și a facilităților oferite de fiecare se poate consulta
următoarea adresă web: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150522(v=exchg.150).aspx
Adresa site-ul web este https://mail.math.uaic.ro
Autentificarea se face pe baza unui nume de utilizator si a unei parole:
1. Numele de utilizator este de obicei de forma prenume.nume fără diacritice și va fi comunicat de
administratorul de rețea (în cazuri speciale unde această combinație nu este unică la nivelul
Facultății se va utiliza forma nume.prenume2, nume.prenume3, etc.)
2. În cazul utilizatorilor noi parola inițială va fi comunicată de administratorul de rețea și va trebui
schimbată la prima autentificare conform instrucțiunilor din secțiunea următoare.

Dacă vă autentificați pentru prima dată sau dacă parola a expirat aceasta va trebui schimbată conform
următorilor pași:

1. Nu modificați câmpul Domeniu\Nume de utilizator
2. Introduceți parola curentă (pentru utilizatorii noi parola va fi comunicată de administratorul de
rețea)
3. Introduceți parola nouă de două ori
După schimbarea parolei va trebui să va autentificați cu noua parolă (nu veți fi conectat automat).
Următorul ecran permite alegerea limbii și a fusului orar:

Alegerea parolei trebuie făcută ținând cont de următoarele caracteristici de securitate:
1. Lungimea parolei – cel puțin 10 caractere

2. Complexitatea parolei – trebuie sa conțină cel puțin 3 din următoarele tipuri de caractere:
a. Litere majuscule din alfabetul englezesc
b. Litere minuscule din alfabetul englezesc
c. Cifre din baza 10 (de la 0 la 9)
d. Caractere speciale (!, $, #, %, etc.)
3. Parola nu trebuie să conțină părți din numele de utilizator
4. Nu pot fi folosite ultimele 24 de parole.
Dacă sunteți atenționat că parola nu respectă cerințele minime de securitate în momentul schimbării
acesteia țineți cont de cele 4 reguli de mai sus.
Alte caracteristici de securitate:
1.
2.
3.
4.

Contul va fi blocat automat dacă se introduce parola greșit de 10 ori.
Contul va fi automat deblocat după 2 ore sau se poate debloca de către administratorul de rețea.
Parola este valabilă timp de 60 de zile după care va trebui schimbată.
Parola nu poate fi schimbată timp de 2 zile de la precedenta schimbare (această setare are rolul de
a preveni schimbarea parolei de 24 de ori într-un timp foarte scurt și revenirea astfel la o parolă
preferată)

