
Sådan gør du for opsætning af Live Mail 

1. Åben Live Mail. Du vil blive bedt om et Win Live ID, når du åbner programmet. Du skal 
bare klikke væk fra dette 

2. Vælg menuen Funktioner 

 Klik dernæst på Konti. Kan du ikke se menuen, skal du holde ALT-tasten på tastaturet 
nede for at kunne se menuen 

 
Du får en oversigt over de e-mail-konti, der er tilknyttet Live Mail. Har du ikke tidligere 
oprettet en konti, vil der ikke være nogen synlig. Du kan risikere at miste dine e-mails fra 
en tidligere konto, hvis du sletter den. Tag derfor en sikkerhedskopi, hvis du sletter en 
tidligere e-mail-konto. 

3. Klik på Tilføj 

 



4. Vælg E-mail-konto 

 Klik påNæste 

 
 
Udfyld med mailadresse, adgangskode og marker Konfigurer ser... 
Tryk Næste 
 

 
 



 
 
6. I Oplysninger om indgående server skal du gøre følgende: 

 Serveren til indgående post: Vælg POP3 eller IMAP 
   POP3 flyttes mail fra server til PC og slettes på server 

    IMAP kopieres mail fra server til PC, men forbliver på server 
 Indgående server: Indtast mail.orumnet.dk 
 Port:  For POP3 Indtast 110 

Port:  For IMAP Indtast 143 
 Login-id: Indtast din ØrumNet e-mail-adresse 

7. I Oplysninger om udgående server skal du gøre følgende: 

 Udgående post: Indtast mail.orumnet.dk 
 Port: Indtast 587 
 Markér Den udgående server kræver godkendelse 
 Vælg Næste 
 Klik dernæst på Udfør 

 

 



Vælges IMAP udfyldes sådan: 

 

 

 

 
Windows Live Mail er nu opsat. Du skal for en sikkerheds skyld undersøge, om dine 
portoplysninger er indstillet korrekt. 

8. Vælg Funktioner  

 Klik dernæst på Konti 



 
9. Markér den e-mail-konto, du lige har oprettet  

 Klik på Egenskaber 

 
10. I fanebladet Avanceret skal du kontrollere følgende: 

 Udgående post: Skriv 587 
 Indgående post for POP3 Skriv 110 
 Indgående post for IMAP  Skriv 143 

Vælg OK, efter du har kontrolleret ovenstående 



 
 
 



 
 
 
 
 
Din Mail er nu oprettet i Live Mail. Du skal genstarte programmet, før du kan modtage og 
afsende e-mails korrekt. God fornøjelse med din e-mail fra ØrumNet. 

 


