Menghubungkan akun email Surabaya.go.id
lewat smartphone android maupun iphone
tanpa menggunakan browser ( google chrome / mozila firefox )
Dengan menghubungkan akun email anda ke smartphone, anda dapat memperoleh
notifikasi secara lansung melalui smartphone tanpa harus membuka lewat browser lagi. Dengan
hal itu, pekerjaan melalui email bisa di akses dengan lebih cepat dan efisien dengan
menggunakan smartphone.
Untuk menghubungkan atau login email dengan menggunakan android, pastikan pada
smartphone android anda sudah terinstall aplikasi Gmail atau email client yang lainnya, Secara
default semua smartphone android sudah terinstall aplikasi Gmail. Maka kami sarankan untuk
menggunakan aplikasi Gmail agar proses instalasi lancar dan mudah.

Untuk Smartphone Android
Periksa instalasi Aplikasi Gmail.
Berikut link untuk memeriksa instalasi aplikasi Gmail. Jika muncul tulisan update pada tombol di
halaman tersebut, silahkan tekan update, jika tidak silahkan tekan buka.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm

Gambar 1. Aplikasi Gmail di playstore

Menambahkan akun Gmail anda ke smartphone
Buka aplikasi Gmail pada smartphone anda

Gambar 2. Ikon Aplikasi Gmail

Klik pada ikon gambar akun di pojok kanan atas

Gambar 3. Gambar Ikon Akun Profil

Gulir layar ke bawah dan pilih tambahkan akun lainnya

Gambar 4. Tambahkan Akun

Lalu pilih jenis email service Lainnya

Gambar 5. Pilih jenis email service

Masukkan alamat email @surabaya.go.id anda

Gambar 6. Masukkan alamat email @surabaya.go.id

Pilih jenis akun, tersedia dua pilihan jenis akun yaitu POP3 dan IMAP.
Akun POP3, inbox email akan di download dari server ke smartphone sehingga email yang di
hapus pada inbox di smartphone akan tetap tersimpan di server, pastikan penyimpanan anda
mencukupi jika memilih opsi ini.
Akun IMAP, inbox email akan tetap berada di server, sehingga jika anda menghapus email maka
akan langsung terhapus pada sisi server juga.
Kami sarankan menggunakan akun IMAP, dikarenakan akan menghemat storage di smartphone.
Pilih Pribadi (IMAP).

Gambar 7. Pilih jenis akun

Masukkan password email @surabaya.go.id anda

Gambar 8. Masukkan password email @surabaya.go.id

Selanjutnya akan muncul pengaturan server masuk, periksa alamat pada kolom Server pastikan
kolom tersebut berisi mail.surabaya.go.id.

Gambar 9. Setelan server masuk ( IMAP )

Berikutnya yaitu setelan server keluar, sekali lagi periksa alamat pada kolom Server SMTP
pastikan kolom tersebut berisi mail.surabaya.go.id dan pilihan Harus Masuk dalam keadaan
aktif.

Gambar 10. Setelan server keluar ( SMTP )

Centang semua pilihan yang tersedia supaya selalu tersinkronisasi dengan email server dan
ternotifikasi jika ada email baru masuk.

Gambar 11. Notifikasi dan sinkronisasi

Akun sudah siap digunakan silahkan isi kolom nama anda.

Gambar 12. Finalisasi setelan akun

Untuk melihat inbox email yang sudah di hubungkan, klik gambar akun

Gambar 13. Pilih akun

Selanjutnya pilih akun email @surabaya.go.id yang sudah di hubungkan tadi

Gambar 14. Memilih akun @surabaya.go.id yang sudah di hubungkan

