
Hvordan opsætter jeg min Mailklient? 

 

Hvis du anvender en mail-klient som f.eks. Microsoft Outlook, skal du krydse indstillingen 'Min mailserver 
kræver at jeg logger ind'. 

 

I dit mailprogram skal du benytte den fulde mailadresse f.eks. jens@aabf.dk som brugernavn og den 
adgangskode du valgte ved oprettelsen af adressen. 

 

Opsætning af email I mailklient (Outlook, iPhone, iPad, Mac Mail). 

  

Outlook: 

 

 1.       Vælg "Funktioner" i topmenuen 

 2.       Vælg "Tilføj en ny e-mail-konto" 

 3.       Vælg pop3 eller imap (ved imap gemmes mails på serveren og kan ses fra flere computere og/eller 
telefoner) 

 4.       Indtast din e-mailadresse i "Brugernavn" 

 5.       Indtast den adgangskode du valgte ved oprettelse af mailkontoen i "Adgangskode" 

 6.       Indtast mail.aabf.dk i "Server til indgående post (POP3 eller IMAP)"  

 7.       Indtast smtp.aabf.dk i "Server til udgående post (SMTP)". 

Under "Flere indstillinger" skal du markere "Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse". Vi 
anbefaler at du bruger port 587. 

 

iPhone/Ipad: 

 

 1.       Indstillinger -> E-post.. -> Tilføj konto -> Anden -> Tilføj e-post-konto (indtast der mailadresse og 
adgangskode) 

 2.       Vælg "imap", indtast mail.aabf.dk som værtsnavn ved "Server til indgående post" og smtp.aabf.dk 
"Server til udgående post". Indtast e-mailadressen som brugernavn og e-mailadressens kode. Klik Næste 

 3.       Deaktiver "Noter". Kun E-post skal være aktiveret. Klik på Arkiver 

 

Mac Mail: 



 

 1.       Indtast din e-mailadresse i "E-postadresse" og indtast e-mailadressens adgangskode. Klik Fortsæt 

 2.       Klik "Opret forbindelse" ved besked om at et certifikat tilhører aabf.dk 

 3.       Server til indgående post: Vælg imap eller pop (ved imap gemmes mails på serveren) som kontotype. 
Indtast fx. din mailadresse i Beskrivelse. Indtast mail.aabf.dk i "Server til indgående post". Indtast hele din 
mailadresse i Brugernavn. Klik på Fortsæt. 

 4.       Marker "Brug SSL" hvis der skal bruges kryptering. Vælg Adgangskode ved Godkendelse. Klik Fortsæt. 

 5.       Server til udgående post: Indtast en beskrivelse af kontoen f.eks. Privat mail eller mailadressen i 
Beskrivelse. Indtast mail.aabf.dk i "Server til udgående post". Marker Brug godkendelse. Indtast hele din 
mailadresse i Brugernavn. Indtast mailadressens adgangskode. Klik på Fortsæt. 

 6.       Marker "Gør konto aktiv" og klik på Opret. 


