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Rozpoczynanie pracy
W programie GroupWise 18 wprowadzono serwer kalendarza GroupWise, który umożliwia użytkownikom komputerów Mac 
łączenie się z GroupWise za pomocą aplikacji CalDAV i CardDAV w celu korzystania z kalendarza i kontaktów. Ta możliwość 
w połączeniu z obsługą protokołów IMAP i SMTP stanowi kompletne rozwiązanie dla użytkowników komputerów Mac. W 
poniższym dokumencie opisano, jak skonfigurować komputer Mac do korzystania z programu GroupWise.

Obsługiwane systemy operacyjne Mac
Obsługiwane są następujące systemy operacyjne Mac:

 Yosemite (10.10)
 El Capitan (10.11)

Konfigurowanie aplikacji Mail na 
komputerach Mac
Przed skonfigurowaniem aplikacji Mail na komputerze Mac 
upewnij się, że masz potrzebne dane dotyczące protokołów 
IMAP i SMTP od administratora programu GroupWise. 
Dzięki nim możliwe będą połączenia poczty przychodzącej i 
wychodzącej w aplikacji Mail na komputerze Mac.

1 W aplikacji Mail na komputerze Mac wybierz kolejno 
opcje Poczta > Dodaj konto.

2 Wybierz opcję Dodaj inne konto pocztowe.

3 Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail 
GroupWise i hasło GroupWise.
Po kliknięciu opcji Utwórz zostanie wyświetlone okno 
dialogowe informujące, że konto należy skonfigurować 
ręcznie. Kliknij przycisk Dalej.



4 Określ serwer IMAP. Pola nazwy użytkownika i hasła 
powinny być już wypełnione.

5 Określ serwer SMTP, nazwę użytkownika i hasło.

Konfigurowanie aplikacji Kalendarz na 
komputerach Mac
Przed skonfigurowaniem aplikacji Kalendarz na 
komputerze Mac upewnij się, że znasz adres IP lub nazwę 
DNS serwera kalendarza GroupWise. Może to nie być 
wymagane, jeśli administrator skonfigurował automatyczne 
wykrywanie serwera kalendarza GroupWise.

1 W aplikacji Kalendarz na komputerze Mac wybierz 
kolejno opcje Kalendarz > Dodaj konto.

2 Wybierz opcję Dodaj konto CalDAV.

3 Jeśli skonfigurowano automatyczne wykrywanie, 
podaj swój adres e-mail i hasło.
lub

Zmień Typ konta na Ręczny, a następnie podaj nazwę 
użytkownika GroupWise i hasło, a także adres IP lub 
nazwę DNS serwera kalendarza GroupWise.

Konfigurowanie aplikacji Kontakty na 
komputerach Mac
Przed skonfigurowaniem aplikacji Kontakty na komputerze 
Mac upewnij się, że znasz adres IP lub nazwę DNS 
serwera kalendarza GroupWise.

1 W aplikacji Kontakty na komputerze Mac wybierz 
kolejno opcje Kontakty > Dodaj konto.
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2 Wybierz opcję Inne konto kontaktów.

3 Podaj nazwę użytkownika GroupWise i hasło, a także 
adres IP lub nazwę DNS serwera kalendarza 
GroupWise.
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