
Brug din nye mail efter lukning for adgang tilBrug din nye mail efter lukning for adgang til
din gamle postkassedin gamle postkasse

Der blev lukket for adgang til medarbejderes gamle ucc.dk og phmetropol.dk postkasser
onsdag d. 15. august klokken 20:00

Mail sendt til den gamle mail-adresse vil stadig blive videresendt til den nye mail-adresse.

Bemærk at Outlook stadig kan åbnes, men ikke kan sende eller modtage mails, læs mere
nedenfor.

Det skal du gøre når din gamle postkasse er lukket - hvis duDet skal du gøre når din gamle postkasse er lukket - hvis du
ikke er kommet over på den nyeikke er kommet over på den nye

Hvis din Outlook ikke er kommet over på ny mail endnu - du har måske været på ferie eller
DeploymentPro ikke er dukket op hos dig endnu - skal du gøre følgende efter lukning for
adgang til din gamle postkasse:

• Vent nogle timer på at DeploymentPro dukker op (se vejledningen "Kom godt i gang med din
nye KP mail") - det kan tage lidt, hvis du lige er ankommet på kontoret

• Brug webmail til at tilgå din nye KP postkasse. Læs vejledning i hvordan du gør her.
• Sæt din mobiltelefon op til at koble sig på din nye postkasse. Klik her for at se hvordan.
• Sæt din Skype for Business op til at koble sig på med din nye mailadresse som brugernavn

Desuden skal du vide:

• Mail sendt til din gamle mailadresse bliver stadig videresendt til din nye, så du kan se den
der.

• Når der er lukket for adgang til din gamle mail, kan du godt åbne Outlook, hvis du f.eks.
ønsker at hente noget ud fra den kopi af din postkasse, der ligger på din PC. Outlook henter
ikke ny mail ned og den sender ikke ny mail afsted.

• Dukker DeploymentPro IKKEIKKE op hos dig efter ca. 2 timer, skal du kontakte IT via
ServicePortalen eller Basen. Du kan også forsøge dig med denne vejledning.

• HAR du allerede kontaktet IT, vil din sag blive behandlet hurtigst muligt.
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https://phmetropol.screenstepslive.com/admin/v2/article-editor/934098
https://phmetropol.screenstepslive.com/admin/v2/article-editor/934098
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/952145-log-pa-webmail-medarbejdere
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/934096-kom-godt-i-gang-med-din-nye-kp-mail-medarbejdere#skift-din-mobiltelefon-ipad-mac-osv-til-din-nye-mail
https://service.phmetropol.dk
https://ucc.dk/campus-carlsberg-2016/kontakt-campus-carlsberg
https://vejledninger.kp.dk/m/outlook/l/952470-skift-outlook-over-pa-din-nye-mail-hvis-deploymentpro-ikke-er-dukket-op-medarbejdere


Det sker når du forsøger at tilgå din gamle postkasseDet sker når du forsøger at tilgå din gamle postkasse

OutlookOutlook

Outlook kan stadig åbnes, selvom den ikke er skiftet over på ny KP mail, men vil ikke kunne
sende eller modtage nye mails. Har du forsøgt at sende en ny mail, vil den blive liggende i
udbakken. Du skal nu åbne den og kopiere indholdet over i en ny mail, som du skriver fra.

Er du lige kommet tilbage fra ferie, kan du blandt andet bruge dette til at gå ind og eksportere
dine farvekategorier, før du kommer over på den nye mail.

UCC webmailUCC webmail

Forsøger du, som medarbejder, at tilgå den gamle UCC webmail på https://webmail.ucc.dk, vil
du se følgende meddelelse:

PHM webmailPHM webmail

Forsøger du, som medarbejder, at tilgå den gamle PHM webmail på
https://webmail.phmetropol.dk eller via Office 365 vil du ligeledes se en fejlmeddelelse, som
nedenfor.
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https://webmail.ucc.dk
https://webmail.phmetropol.dk


Brug i stedet den nye webmail med dit nye KP brugernavn. Se hvordan i denne vejledning.

Mobil og tabletMobil og tablet

Din mobiltelefon og tablet vil begynde at bede om adgangskode og brugernavn igen og igen. I
så fald skal du skifte dem over på ny mail også. Du kan kigge på denne vejledning.
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