
Kom godt i gang med din nye KP mailKom godt i gang med din nye KP mail
(studerende)(studerende)

I forbindelse med fusionen af UCC og Metropol i Københavns Professionshøjskole, har du
fået en ny studie-mail-adresse, der ender på @kp.dk

Læs hele denne side igennem for at lære hvordan du kommer i gang.

 Bemærk: Mails sendt til din nye studiemail kan ikke videresendes automatisk til privat
mail

Du har to loginsDu har to logins

Du har to forskellige logins til Office 365 med hver sin adgangskode.

Adgang til KP mailAdgang til KP mail

Til KP mail skal du logge på med KP login som nedenfor.

Mail-adresse: studienummer@kp.dkstudienummer@kp.dk
Adgangskode: kpxxxx!!kpxxxx!! (inklusive de to udråbstegn)

xxxx er de sidste fire cifre i dit cpr nummer.

Download af Office 365Download af Office 365

Til download af Office pakke og adgang til OneDrive og OneNote, skal du logge på med dit
phmetropol eller ucc login - samme adgangskode som til IntraPol, Portalen, osv.

Få adgang til din nye studiemailFå adgang til din nye studiemail

WebmailWebmail

Log på webmail (studerende)

MobilMobil

Page 1Page 1Kom godt i gang med din nye KP mail (studerende)

https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/954252-log-pa-webmail-studerende


Få adgang til studiemail på iPhone eller iPad
Få adgang til studiemail på Android

MailprogramMailprogram

Mailprogram på Mac
Outlook på Mac
Outlook på PC

Hent mails fra din gamle postkasse over i din nyeHent mails fra din gamle postkasse over i din nye

Har du noget liggende i den gamle indbakke fra før 10. august, som du ønsker at bevare, skalskal
du selv hente dette over i den nye postkassedu selv hente dette over i den nye postkasse. Der vil være adgang til din gamle mail mindst
indtil 1. november.

Du kan hente dine gamle mails over i din nye postkasse på følgende måder:

Videresend dine gamle mails til din nye postkasse
Overfør alle mails på én gang via Outlook på Mac
Overfør alle mails på én gang via Outlook på PC

Nye mails bliver automatisk videresendt til ny adresseNye mails bliver automatisk videresendt til ny adresse

Mail sendt til din phmetropol eller ucc mail-adresse bliver automatisk videresendtbliver automatisk videresendt til din nye
mail-adresse.

Relaterede vejledningerRelaterede vejledninger

Ofte stillede spørgsmål om ny KP mail (FAQ)
KP brugernavn og adgangskode
Log på Office 365 med valgfrit brugernavn
Installér Office 365 ProPlus på privat computer
Fælles systemer i KP - hvor kan jeg logge på med @kp.dk brugernavn?

Bemærk, at UC Diakonissen IKKE er omfattet af den nye KP mailUC Diakonissen IKKE er omfattet af den nye KP mail og stadig skal logge på med
@ucdiakonissen.dk
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https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/941213-opsaetning-af-mail-kontakter-og-kalender-fra-kp-pa-en-iphone-eller-ipad
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/941215-opsaetning-af-mail-kontakter-og-kalender-fra-kp-pa-en-android-telefon-samsung-galaxy-a3
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/941215-opsaetning-af-mail-kontakter-og-kalender-fra-kp-pa-en-android-telefon-samsung-galaxy-a3
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/948541-tilfoj-en-mail-konto-i-indbygget-mail-klient-pa-mac
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/948497-aendring-af-mail-bruger-i-outlook-pa-din-mac
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/948497-aendring-af-mail-bruger-i-outlook-pa-din-mac
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/953756-skift-manuelt-outlook-over-pa-ny-mail
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/950912-skift-outlook-over-pa-ny-mail-til-private-pc-er
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/945259-videresend-dine-gamle-mails-til-din-nye-postkasse-studerende
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/953782-flyt-dine-gamle-mails-fra-metropol-ucc-til-kp-via-outlook-pa-mac-studerende
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/953782-flyt-dine-gamle-mails-fra-metropol-ucc-til-kp-via-outlook-pa-mac-studerende
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/948536-flyt-dine-mails-fra-metropol-ucc-til-kp-via-outlook-studerende
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/948536-flyt-dine-mails-fra-metropol-ucc-til-kp-via-outlook-studerende
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/934098-kp-mail-ofte-stillede-sporgsmal-faq
https://vejledninger.kp.dk/m/login/l/946656-brugernavn-og-adgangskode-kp-ucc-phm
https://vejledninger.kp.dk/m/79928/l/951398-log-pa-office-365-med-valgfrit-brugernavn
https://vejledninger.kp.dk/m/79928/l/950238-installer-gratis-office-365-proplus-pa-privat-computer
https://vejledninger.kp.dk/m/79928/l/950238-installer-gratis-office-365-proplus-pa-privat-computer
https://vejledninger.kp.dk/m/login/l/934091-nye-faelles-kp-systemer-hvor-kan-jeg-logge-pa-med-kp-dk-brugernavn
https://vejledninger.kp.dk/m/login/l/934091-nye-faelles-kp-systemer-hvor-kan-jeg-logge-pa-med-kp-dk-brugernavn
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