Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8.
Öppna E-post från startskärmen.

Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan
konfigurera ett e-postkonto. Detta går inte att komma runt.
Du kan skapa ett konto genom att klicka på Skaffa ett Microsoft-konto.PD
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Inne i e-postprogrammet kan du föra din muspekare till det nedre vänstra hörnet av skärmen till Lägg
till ett konto för att där klicka på Visa alla Inst... Välj därefter alternativet Annat konto för att komma

vidare.––

I dialogen som presenteras väljer du IMAP och sedan Anslut

Klicka nu på Visa fler detaljer enligt bilden edan för att komma vidare

Fyll i dina uppgifter enligt bilden.

E-postadress: Skriv din e-postadress.
Användarnamn: Skriv antingen din e-postadress eller u-nummer.
Lösenord: Här skall du skriva lösenordet som står på din värdehandling.
Server för inkommande e-post (IMAP): Här skriver du imap.stosn.com.
Server för utgående e-post (SMTP): Här skriver du smtp.stosn.com
Kontrollera att portarna är ifyllda på samma sätt som i bilden (993 för inkommande, 587 för
utgående) och att alla bockrutor är ifyllda.
Klicka därefter på Anslut. Då läggs ditt konto till i e-postprogrammet.
Som standard visar e-postprogrammet endast de senaste två veckornas e-post.
Vill du visa äldre brev än det kan du föra muspekaren till övre eller nedre högra hörnet av
skärmen för att komma åt menyn och välja Inställningar, därefter Konton. Klicka sedan på
ditt konto och ändra valet Ladda ned e-post från till ett värde som passar dig.
Värt att veta är att Ditt namn är det namn som kommer att stå som avsändare när du skickar
ett brev.



Starta Apple Mail.
Är det första gången kommer du få upp ett välkomstmeddelande där du får fylla i ditt namn
samt din e-postadress du vill registrera. Klicka sen på Fortsätt.
Är programmet använt sedan tidigare gör du följande:
Under menyn Mail välj Inställningar. Under fliken Konton klicka på plustecknet längst nere
till vänster.



2

Om du valt Inställningar via Mail som i alternativet ovan, öppnas det upp ett nytt fönster där
du lägger till nytt konto genom att klicka på plustecknet längst ner till vänster.
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I nästa steg behöver du fylla i följande:
Fullständigt namn: Ange ditt namn som du vill ska visas för mottagaren.
E-postadress: Ange din fullständiga e-postadress.
Lösenord: Ange lösenordet du fått i din värdehandling.
Klicka sen på Fortsätt.
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Är det första gången mailprogrammet används får du upp en fråga om certifikat.
För att gå vidare klicka på Anslut.
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Här väljer du vilken typ av server du vill ansluta till.
Kontotyp: Välj i rullisten POP eller IMAP.
Server, inkommande e-post: mailin.telia.com
Användarnamn: Ange din fullständiga e-postadress.
Lösenord: Ange det lösenord du fått i din värdehandling.
Klicka sen på Fortsätt.
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På nästa sida fyller du i följande:
Server, utgående e-post: mailout.telia.com
Användarnamn: Ange din e-postadress
Lösenord: Ange det lösenord du fått i din värdehandling.
Bocka i Använd autentisering.
Klicka på Fortsätt
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Här ges en sammanfattning av den inställning du nu gjort och ditt konto är redo för att
användas. För att avsluta det hela klicka på knappen Skapa.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto eller ändra befintligt i Mozilla Thunderbird version 16.


1

Starta Mozilla Thunderbird.
Är det första gången du öppnar upp programmet väljer du att klicka på knappen
Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress.
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Har du använt programmet tidigare, gör du följande för att lägga till ny e-postadress.
Klicka på fliken Verktyg. Välj sen Kontoinställningar.
Klicka på fliken Kontoåtgärder, nere till vänster. Välj Lägg till e-postkonto.
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Ett nytt fönster kommer nu fram.
Här fyller du i ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord, som du fått i din värdehandling.
Klicka på Fortsätt.
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En automatisk sökning görs över de inställningar som angetts.
Ett felmeddelande dyker upp.
Thunderbird misslyckades med att hitta inställningarna...
Ändra inställningarna manuellt på följande sätt.
Inkommande: IMAP eller POP3, skriv in mailin.telia.com, ange port 993 för IMAP eller
587 för POP3.
Ändra fliken SSL till SSL/TLS.
Utgående SMTP: Skriv in mailout.telia.com, ange port 587, fliken för SSL ändra nu till
STARTTLS.
Användarnamn: Ange fullständig e-postadress här.
Klicka sen på knappen Testa igen.

Klicka på Klar.
Ditt e-postkonto är nu klart för användning.

Så här gör du för att lägga till ett nytt e-postkonto i Outlook 2013.


1

Om det är första gången du startar Outlook 2013 så möts du av följande bilder.
Klicka Nästa på dessa och gå till steg 2 i guiden.



Om du redan har startat Outlook 2013 kan du klicka på Arkiv (1) uppe i det vänstra hörnet.
Därefter klickar du på Lägg till konto (2)



2

Välj Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper och klicka därefter Nästa.
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Välj Pop eller IMAP och klicka därefter Nästa.
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Fyll i dina uppgifter enligt nedan:
Ditt namn: Det namn du vill skall stå som avsändare för e-post du skickar.
E-postadress: Din e-postadress
Kontotyp: Typ av konto som du vill konfigurera, POP3 eller IMAP.
Server för inkommande e-post: pop3.stosn.com
Server för utgående e-post (SMTP): smtp.stosn.com
Användarnamn: Ditt u-nummer eller din fullständiga e-postadress
Lösenord: Ditt lösenord
Klicka sedan på Fler inställningar(More settings på biden nedan).
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På fliken Utgående server, bocka i rutan Den utgående servern (SMTP) kräver
autentisering. Se till att valet Använd samma inställningar som på servern för
inkommande e-post är valt.
Klicka sedan på fliken Avancerat.



6

På fliken Avancerat, se till att portnummer för Utgående server är 465, samt att SSL är valt
för Använd följande typ av krypterad anslutning.
Klicka därefter på OK.
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Du kommer då tillbaka till denna bild. Klicka på Nästa för att komma vidare.
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Nu får du se följande bild där dina inställningar testas. Stämmer inställningarna så får de två
testerna (1) gröna bockar. Får de inte det är något fel. Gå i så fall tillbaka och dubbelkolla
inställningarna. När du passerat testerna kan du klicka på Stäng (2).
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Du bör nu få upp denna bild som visar att ditt e-postkonto blivit tillagt korrekt. Klicka
påSlutför.

