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Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet 

Microsoft Outlook 2010. 

OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto med tjänsten Exchange 2010. 

Vad innebär ett IMAP-konto? 
Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på servern, och du läser bara en lokal kopia av 

dina e-postmeddelanden. 

Det medför att du kan se samma e-postmeddelanden i webbmailen och på fler enheter (IMAP-

konfigurerade datorer, surfplattor, mobiltelefoner m.m.). 

Håll koll på att du håller dig inom utrymmesgränsen för ditt e-postkonto. 

Uppgifter som behövs under konfigurationen 
För att kunna genomföra konfigurationen behöver du känna till ditt användarnamn (det är normalt sett 

ditt e-postkontos primära e-postadress) och tillhörande lösenord. 

Om du är osäker på om du har rätt uppgifter eller inte kan du testa dem i webbmailen på vår hemsida 

http://exchange.forss.net 

Steg 1 – Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden 

Starta programmet 

Starta programmet Microsoft Outlook 2010. 

Öppna guiden ”Lägg till konto” 

Om det är första gången du startar programmet kan konfigurationsguiden starta automatiskt. 

Om den inte startar klickar du på ”Arkiv”-menyn uppe i vänstra hörnet och sedan knappen ”Lägg till 

konto” som finns direkt under rubriken ”Kontoinformation”. 

 

http://exchange.forss.net/
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Steg 2 – Välj manuell konfiguration 
Välj det nedersta alternativet ”Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt” 

och klicka därefter på knappen ”Nästa >”. 

 

Steg 3 – Välj att det gäller e-post 
Välj alternativet ”Internet e-post” och klicka på knappen ”Nästa >”. 
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Steg 4 – Ange dina användaruppgifter samt serveruppgifter 

 

Användarinformation 

Ange det namn du vill ska synas som avsändarnamn när du skickar e-post i fältet ”Ditt namn”. 

Skriv in din e-postadress i fältet ”E-postadress”. 

Serverinformation 

Kontotyp:   IMAP 

Server för inkommande e-post: imapmail.cloudmore.com 

Server för utgående e-post (SMTP): smtpex.forss.net 

Inloggningsinformation 

Ange din e-postadress i fältet ”Användarnamn” (om ditt e-postkonto har flera adresser är det din 

primära adress som ska anges som användarnamn). Skriv in ditt tillhörande lösenord i fältet 

”Lösenord”. 
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Steg 5 – Ställ in fler inställningar 
Klicka på knappen ”Fler inställningar” nere till höger. 

Ställ in autentisering för utgående e-post 

Under fliken ”Utgående server” ska rutan ”Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering” 

markeras. 

 
 

Ställ in portar och krypteringstyp 

Gå in på fliken ”Avancerat”. 

Välj krypteringstyp SSL för inkommande server, och kolla så att det står portnr 993 i rutan. 

Välj krypteringstyp TLS för utgående server. 

Ange därefter port 587 i fältet ”Utgående server (SMTP)”. 
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Steg 6 – Slutför konfigurationen 
Klicka på ”OK” för att stänga dialogrutan för inställningarna och klicka därefter på knappen ”Nästa >” 

nere till höger. 

Nu testar Outlook kontoinställningarna och om allt lyckas så ska det finnas två gröna bockar i rutan 

som kommer upp. 

Om de kommer fram är det bara att stänga rutan och börja använda din e-post. 

Om du får något fel bör du gå tillbaka och kontrollera att du skrivit rätt uppgifter på alla ställen. 

Det räcker med en siffra eller bokstav fel för att konfigurationen ska misslyckas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss om du behöver hjälp 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

Våra öppettider hittar du på vår hemsida. 

Adress 

Videvägen 15 

641 49 Katrineholm 

Telefon 

0150-66 26 00 

E-post 

info@forss.se 

Besök oss på webben 

http://www.forss.se  

mailto:info@forss.se
http://www.forss.se/
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