Använda Outlook 2003 för W-Nets e-posttjänst.
Detta är en kortfattad beskrivning av hur du ställer in Outlook 2003 att vara din e-post klient när du
använder W-Nets e-posttjänst. Där det i bilderna står ”serverhallen.com” skall du fylla i
”veberod.com” när du ställer in Outlook.

Det första du måste göra är att tala om att du vill använda Outlook för att hämta och lämna Internet epost.
1. Starta Outlook om du inte redan har gjort det.
2. Ur menyn ”Verktyg” väljer du alternativet ”E-postkonton…”

3. Följande Guide visas.
Markera alternativet ”Lägg till ett nytt e-postkonto” och klicka därefter på knappen ”Nästa >”.

4. Följande dialogruta visas. Markera alternativet ”POP3” och klicka därefter på knappen ”Nästa
>”.
a. Det går även att använda alternativet ”IMAP”, IMAP ger större kontroll och ser till
att samma e-postmappar finns på servern som i Outlook i din dator. Detta alternativ
är bra om du vill ha samma inställning i Webbläsaren som i Outlook. Behöver du inte
denna funktion eller inte förstår vad den gör, välj ”POP3”.

5. Följande dialogruta visas. Fyll i ditt namn, din tilldelade e-postadress, ange mail.veberod.com
både som ingående och utgående e-post. Fyll i din e-postadress som användarnamn och ange
ditt lösenord (se välkomstbrev). Klicka därefter på knappen ”Fler inställningar…”

6. En ny dialogruta visas, välj först fliken ”Utgående Server” och markera alternativet ”Den
utgående servern (SMTP) kräver autentisering”. Låt alternativet ”Använd samma inställningar
som för inkommande e-post vara markerad”.
a. Använder du Norton Antivirus kan det ibland behövas att man markerar alternativet
”Logga in med” istället, samt fyller i sin e-postadress som användarnamn och sitt
lösenord. Prova dock först med att behålla det första alternativet. Skulle problem
uppstå med att skicka e-post kan du gå tillbaka och ändra denna inställning.

7. När du fyllt dialogrutan klickar du på knappen ”OK” för att komma tillbaka till den förra
dialogrutan. Klicka på knappen ”Nästa >” när du kommit tillbaka till rutan med
kontoinställningarna.
8. Nu är Outlook 2003 konfigurerat för att använda W-nets e-posttjänst. Klicka på knappen
”Slutför” för att avsluta installationen.

