
Sådan gør du for opsætning i Outlook:  

1. Åben Outlook  

2. Klik på Filer øverst til venstre 

 
3. Klik først på Oplysninger 

Vælg derefter Kontoindstillinger 

Vælg efterfølgende Kontoindstillinger nedenunder 

 
Du får en oversigt over de e-mail-konti, der er tilknyttet Outlook.  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. 

4. Under E-mail klik på Ny... 



 
5. Markér Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt.  

Klik derefter på Næste 

 
 
Vælg ‘POP eller IMAP’, Næste 
 
 

 



 
 
6. I Internet e-mailindstillinger skal du gøre følgende:  

Dit navn skal du indtaste det navn, du ønsker at bruge 

E-mail-adresse skal du indtaste din e-mail-adresse  (xxxxx@orumnet.dk) 

Kontotype skal du vælge POP3 eller IMAP.  
      POP3 hvis mail skal flyttes til PC. 
       IMAP hvis mail skal forblive på postserver og kun en kopi flyttes til PC. 

Server til indgående post skal du indtaste mail.orumnet.dk 

Server til udgående post skal du indtaste mail.orumnet.dk 

Brugernavn skal du indtaste din e-mail-adresse 

Adgangskode skal du indtaste din adgangskode 

Vælg til sidst Flere indstillinger 

 
 
 
 
 



7. I Internet-e-mail-indstillinger skal du gøre følgende: 

Vælg fanebladet Server til udgående post 

Markér Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse 

Markér Brug samme indstilling som på serveren til indgående post 

Vælg nu fanebladet Avanceret 

 
 
 
  



8. I fanebladet Avanceret skal du udfylde følgende: 

Indtast 110 i Server til indgående post (POP3) 

Indtast 587 i Server til udgående post (SMTP) 

Under Levering kan afkrydses om der skal gemmes en kopi på server.  

Vælg OK. Klik dernæst på Næste 

 
9. Klik på OK 

 

  



10. Har du valgt IMAP skal der i fanebladet Avanceret udfyldes følgende: 

Indtast 143 i Server til indgående post (POP3) 

Indtast 587 i Server til udgående post (SMTP) 

 

 

 



 
Din Mail er nu oprettet i Microsoft Outlook 2010. Du skal genstarte programmet, før du kan 
modtage og afsende e-mails korrekt. God fornøjelse med din e-mail fra ØrumNet 

 


