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IPHONE
MAILOPSÆTNING

I DENNE GUIDE

HVORDAN OPSÆTTER
DU DIN MAIL PÅ
IPHONE?

VIL DU HAVE DIN INDBAKKE
MED DIG OVERALT?
Få dine vigtigste mails direkte ind på din
Iphone, så du altid kan holde dig opdateret,
uanset hvor du er.
Alt du skal gøre er, at sætte mailen korrekt
op på din telefon.

GUIDE: TRIN FOR TRIN

FULD VEJLEDNING INSTRUKTIONER OG
BILLEDER

KOM GODT IGANG

I denne guide finder du 18 trin som du kan
følge, og derefter er du klar til at tjekke
mails på din enhed.

SÅDAN GØR DU
TRIN 1
Før du kan komme igang med at sætte mailen op på iPhone, skal du bruge
følgende oplysninger fra Optimeo:

Brugernavn: Dette er altid din mailadresse
Password: Den kode du har fået ved overlevering af Optimeos tekniske konsulent
Server til indgående post: mail.onlinemail.io
Server port til indgående server er: 143
Server til udgående post: asmtp.onlinemail.io
Server port til udgående server: 587
Du skal slå SSL fra, på både indgående og udgående server

For at være mest fleksibel og få det bedste resultat, anbefaler vi,
at du sætter din telefon op til IMAP. Såfremt dit mailprogram er sat op til POP3,
skal du sørge for at markere, at der skal gemmes en kopi på serveren.

SÅDAN GØR DU
Følg nu nedenstående trin, for at sætte din mail op på iPhone

2.

3.

Åbn Indstillinger på din
iPhones hjemmeskærm
Kør ned og tryk på:
Konti & Adgangskoder

4.

Tryk på: Tilføj Konto

5.

Tryk på: Anden

Tryk på:
Tilføj E-mailkonto

SÅDAN GØR DU
6.

7.

Indtast dit navn
Indtast din E-mail adresse
ex: email@domæne.dk
Adgangskode er den
adgangskode, du har valgt,
da du talte med din
konsulent hos Optimeo.
Tilføj en beskrivelse af
emailkontoen - ex:
Firma E-mail.
Tryk på: Næste

Under: Indgående post
Indtast i Værtsnavn:
mail.onlinemail.io
Indtast din fulde e-mailadresse
som Brugernavn f.eks.
email@domæne.dk
Indtast din adgangskode som du
har valgt med Optimeo

8.

Under: udgående post
Indtast i Værtsnavn:
asmtp.onlinemail.io.
Indtast din fulde e-mailadresse
som Brugernavn, f.eks:
email@domæne.dk
Indtast din adgangskode som du
har valgt med Optimeo. Bemærk
at feltet skal udfyldes, selvom der
står "valgfrit".
Tryk på Næste (når du har trykket
næste, kan den finde på at sige,
at serveren ikke kan findes, tryk
Næste igen indtil den går
igennem)

Tryk på: Arkiver

SÅDAN GØR DU
9.

10.

Det næste skridt er at
sikre, at de indgående
og udgående
serverporte er indstillet
korrekt
Tryk på den nu tilføjede
konto

Tryk på: Arkiver

11.

12.

Tryk på IMAP
Kontoen

Kør ned til: Server til
udgående post og tryk på
bjælken: SMTP

SÅDAN GØR DU
13.

14.

Tryk på bjælken under:
Primær server

15.

Kontroller at SSL er
slået fra, og at
serverport har
nummeret: 587
Tryk derefter på: OK

16.

Kør ned og tryk
på: Avanceret

Kør ned til: Indgående
indstillinger
Kontroller at SSL er slået
fra og at Serverport har
nummeret: 143
Tryk derefter på: Konto i øverste venstre hjørne

SÅDAN GØR DU
17.

18.

Tryk på: OK

Tryk på Konti

SÅDAN!
Du kan nu lukke indstillinger og åbne mailappen din mail er nu opsat
Hvis du oplever tekniske problemer, så kan du altid
ringe til + 45 71 99 08 89

GOD FORNØJELSE!

