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Lägga till i profilen som körs 
Det innebär att du lägger till ett epostkontot i din profil på datorn (om det finns fler användare kan 

det finnas flera profiler.)Är du är inloggad i din dator på din profil så behöver du inte tänka mer på 

detta. 

 

Öppna programmet Outlook i din dator.  
 

En del bilder kan se annorlunda ut men informationen och funktionerna är lika även din version är av 
ett äldre datum. 

 

Steg 1: Öppna inställningarna i Outlook 
Klicka på fliken Arkiv. 

A Klicka på Lägg till konto under Kontoinformation. 

 

B Klicka på Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och 
sedan på Nästa. 

Dialogrutan Välj tjänst visas. 

 

 

C Välj, anslut till POP eller IMAP-server om du vill skicka och ta emot epost. 
    Klicka sedan på Nästa  
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Steg 2: Konfigurera e-postkontot manuellt 

Ett IMAP-konto är en förbättrad typ av e-postkonto som ger flera e-postmappar på en e-postserver. Både Google GMail- och 
AOL-konton kan användas i Outlook 2010 som ett IMAP-konto. 

Du skall i systemet Mail-equmeniakyrkan.nu använda IMAP. Det innebär att du kan hämta mail både i datorn och mobilen 
utan att mailen försvinner från kontot. 

 

 

A Användarinformation, informationen visas för andra när du använder eposten. 
(Siffrorna relaterar till bilden) 
Exempel:  
1. Namn: Jesus Davidsson 
2. Epostadress: jesus.davidsson@equmeniakyrkan.nu 
 
B Serverinformation 
Information för att kunna hämta mail. Uppgifterna har du fått från Equmeniakyrkan. 
Exempel: 
3. Kontotyp: IMAP 
4. Servernamn inkommande epost: imap.frobbit.se 
5. Servernamn utgående epost: mail.frobbit.se 
Obs fortsätter på nästa sida 
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C Inloggningsinformation 
Exempel: 
6. Användarnamn: jesus01 
7. Lösenord: ******** 
Här skall skriva in ditt användarnamn och lösenord du har fått från Equmeniakyrkan. 

8. Kom ihåg lösenordet 
Klicka i rutan 
9. Kräv säker lösenordsautisering vid inloggning 
Skall ej klickas i 

OBS!  Klicka ej på testa kontoinställning. 

10 Fler inställningar, klicka för att komma vidare och ställa in fler inställningar. 

D Serverinformation 

 

När du kommer in här klickar du 
på ”avancerat” 

 
Fyll i ingående server 
Välj krypterad anslutning: 
lösenord 
Port: 143 

Fyll i utgående server 

Krypterad anslutning: 
SSL/TLS/säker (varierar mellan 
mailprogram vad det står, kan stå 
"Använd SSL: JA" 

Exempel 
Utgående server: 587 
 

E Klicka på OK 

 

F Klicka på Slutför. 

 


