Oprettelse af pigespejder-mailkonto i Windows Live Mail 2011
Du kan vælge at hente mails fra Office 365 via enten POP3 eller IMAP – hvad du vælger, er op til dig og dit behov:
POP3 downloader beskederne, mens den fjerner dem fra serveren. E-mailbeskederne er herefter ikke længere
tilgængelige via webmail. Hvis din computer bliver stjålet eller bryder ned, kan du kun få fat i dine mails, hvis du har
taget backup. Meddelelser synkroniseres ikke, så hvis du sender en besked fra din arbejdscomputer vil du ikke kunne
se denne mail på din hjemmecomputer.
IMAP fungerer således, at alle din mails bliver liggende på din mailserver. Det betyder, at du kan se de samme mails
på arbejdscomputeren, som du kan se derhjemme. Hvis du f.eks. sender en mail fra arbejdet, vil denne mail ligge
under "send post" i dit mailprogram derhjemme. Alle mails i din indbakke vil også blive opdateret, og dem du har
læst vil automatisk være markeret som læste.
Skulle du miste din computer er det blot at indtaste dine mailoplysninger på en ny computer, vente et par minutter
på at alt bliver opdateret, og alle din mails vil være intakte.
Benytter du webmail vil du også få langt den bedste oplevelse med Imap, da du her ser en nøjagtig kopi af din
indbakke på din computer (incl. evt. mapper).

OPRETTELSE AF NY KONTO
Vælg ”Konti” og ”E-mail”

Udfyld din mailadresse, adgangskode og det navn, du gerne vil have vist. Klik næste.

Udfyld serverindstillinger som angivet her – vælg enten IMAP eller POP3:
IMAP

POP3

Klik på næste og din konto er oprettet!

TILPASNING AF EKSISTERENDE KONTO
Såfremt din pigespejdermail-konto allerede er oprettet, kan du markere kontoen og vælge ”Egenskaber”.

Bemærk du kan ikke skifte kontotype – altså fra POP3 til IMAP eller omvendt – i så fald skal du slette din konto (husk
at tage backup af dine mail, hvis du har anvendt POP3 og vil gemme dem) og derefter oprette en ny konto.
Ret kontoen til, så oplysningerne svarer til nedenstående skærmbilleder – blot med din egen mailadresse og
kodeord. Du behøver kun ændre på fanerne ”Servere” og ”Avanceret”.
Bemærk: Når du hakker af i ”Min server kræver godkendelse” blive rknappen ”Indstillinger” synlig. Du behøver ikke
klikke ind og ændre noget i indstillingerne.
IMAP

POP3

IMAP

POP3

Bemærk! Du skal huske at klikke anvend, inden du trykker OK på Avanceret-fanen, da du ellers kan være ude for, at
port-numrene ændrer sig tilbage.
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