Kort introduksjon av det nye e-post systemet for Frelsesarmeen, Outlook
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Outlook (e-post)
Profesjonell e-post med 50 GB postboks og avansert spam- og virusfilter. E-post, kontakter og
kalender holdes oppdatert, slik at du har samme oversikt uavhengig av om du jobber via nettleser,
mobil eller nettbrett.

Viktig informasjon om tjenesten e-post:
Når du har fått meldingen fra FAIT om at din eposttjeneste er klar i Office 365 så må du benytte den
nye adressen outlook.office.com for å motta/sende epost via en nettleser på din PC eller Mac. Bruker
du epost på mobil eller nettbrett så må du sette opp nye epost-profiler mot Office 365. etter å ha
installert Office pakken på din PC eller Mac så må du sette opp din epost-profil for Office 365 i
Outlook for PC eller Mac.

Logge på webmail, via nettleser på PC og Mac
For å logge deg på e-post tjenesten via nettleser på PC eller en Mac, gå til denne adressen:
http://outlook.office.com
Logg på med det nye brukernavn og passordet:
1. Ditt brukernavn: (se eksempel i bilde nedenfor)
Ditt midlertidige passord: (se eksempel i bilde nedenfor)
2. Adressen for å logge seg på tjenesten: portal.office.com
Eventuelt bruke adressen: outlook.office.com (direkte til epost)

Ved pålogging vil du få frem dette bilde:
- Skriv inn ditt brukernavn (epostadresse)
- Trykk Neste
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2. Du vil så videre komme til følgende side:
- Skriv inn ditt passord
- Trykk Logg på

3. Når du har logget deg på så blir du møtt av skjermbilde vist under:
- Her kan du enkelt lese, svare og skrive nye eposter
- Du har her hele 50gb lagringsplass, ikke lengre behov for å slette eposter for å frigjøre plass.
- Her kan du legge inn dine kontakter og kalenderoppføringer.
Når du senere har oppsatt kontoen på din mobiltelefon vil du der automatisk også alltid være
oppdatert med de samme epostene, kontaktene og avtalene.
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Veiledninger e-post, mobil og nettbrett
Android, iPhone, iPad og Windows Phone enheter og nettbrett Trykk her for Android Trykk her for
iPhone og iPad Trykk her for Windows Phone

Velg mobilenhet:

Android-enheter

iPhone og iPad
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Windows-telefoner eller -nettbrett

