Opsætning af Windows Live Mail
Første gang, du vil oprette en konto i Windows Live Mail, har du dette billede:
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Du udfylder de tre felter, med din E-mail-adresse, din Adgangskode (password), og endelig med det navn,
der skal vises hos modtagere af mail fra dig.
1. Her skriver du det navn, du vil vises under hos modtageren, der modtager mails fra dig, f.eks.
moster Anna i Tureby
2. Her skriver du din fulde e-mail-adresse. Den er samtidigt din logon-adresse til mailserveren
I stedet for xx skriver du selvfølgelig din faktiske mail-adresse, f.eks. peter.larsen@eriksminde.dk,
der altid skal slutte med @eriksminde.dk.
Note: Hvis du har en adresse fra en anden udbyder, så den slutter med f.eks. @larsen.dk, så skal du
bare anføre denne som svar-adresse, men du skal bruge mail-adressen fra eriksminde.dk her. Dette
krav er et led i at begrænse mængden af spammails, som alle der driver mail-tjenester, kræver i dag.
Herefter trykker du på Næste eller Konfigurer serverindstillingerne manuelt og får:
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I ovenstående billede skal der stå eriksminde.dk alle steder, hvor du læser domæne.dk.
2. Her skriver du din fulde e-mail-adresse. Den er samtidigt din logon-adresse til mailserveren
I stedet for xx skriver du selvfølgelig din faktiske mail-adresse, f.eks. peter.larsen@eriksminde.dk, der
altid skal slutte med @eriksminde.dk.
Note: Hvis du har en adresse fra en anden udbyder, så den slutter med f.eks. @larsen.dk, så skal du bare
anføre denne som svar-adresse, men du skal bruge mail-adressen fra eriksminde.dk her. Dette krav er et
led i at begrænse mængden af spammails, som alle der driver mail-tjenester, kræver i dag.
3. Kontotypen kan være POP3 eller IMAP. Når den først er oprettet, kan du ikke ændre den.
Note: Hvis du vil skifte fra POP3 til IMAP for en given mail-adresse, skal du derfor oprette en ny konto på
computeren, skal du derfor oprette en kopi, hvor du vælger IMAP, og når det er klaret, så flytter du alle
dine mails over fra POP3-kontoen til IMAP-kontoen (inklusive sendte mails), hvorefter du fjerner POP3kontoen.
4. Her skriver du mail.eriksminde.dk. Du kan dog også skrive pop.eriksminde.dk.
5. Her skriver du mail.eriksminde.dk. Du kan dog også skrive smtp.eriksminde.dk.
6. Her skal du vælge Ryd Tekst
7. Hvis du vil modtage dine mails krypteret, så skal du sætte flueben her
8. Portnummer for indgående mailserver for POP3 er ukrypteret 110, for krypteret er den 995
Portnummer for indgående mailserver for IMAP er ukrypteret 143, for krypteret er den 993
9. Hvis du vil sende dine mails krypteret, så skal du sætte flueben her
10. Portnummer for udgående mailserver er ukrypteret 25, 26 eller 587.
Portnummer for udgående mailserver er krypteret 465.
11. Husk: Du skal altid sætte flueben i Kræver godkendelse. Det er jo den udgående server.

Der er også et særskilt billede til at ændre serveradresser:

Bemærk, at serveradresse for ind- og udgående post er den samme mail.eriksminde.dk
Husk, igen igen: Flueben i Min server kræver godkendelse
Hvis du vælger at afsendelse og modtagelse af mail skal ske krypteret, så vil du modtage en
advarselsmeddelelse når du vil sende eller hente mails:

Du kan vælge at trykke på Ja og ignorere advarslen. Hvis du vil slippe for denne advarsel, så skal du ændre
servernavn for ind- og udgående server til: gn25.gullestrupnet.dk:

Forklaringen er den, at certifikatet er udstedt til dette servernavn. Serveren er den samme, men når navnet
mail.eriksminde.dk benyttes, så er der mismatch med det udstedte certifikat.
I dette billede er det også, at du kan skrive en anden mail-adresse, som et eventuelt svar skal sendes til,
f.eks. peter@larsen.dk, hvis du har en sådan og fortsat vil bruge dén. Dette skal i så fald skrives ind i feltet
Svar-e-mail, der ellers bare efterlades tomt.

Under fanebladet Avanceret gælder det om at sikre, at du ikke skriver forkerte portnumre:
Hvis du kører POP3, skal portnummer for indgående post normalt være 110.
Men hvis du vil køre krypteret, skal den være 995, som vist ovenfor. Krypteringsform kan være SSL.
Portnummer for ukrypteret udgående post (SMTP) skal være 25. Du kan også bruge port 26 eller port 587.
Portnummer for krypteret udgående post (SMTP) skal være 465. Krypteringsform kan være SSL.
Hvis du kører IMAP, skal portnummer for indgående post normalt være 143.
Men hvis du vil køre krypteret, skal den være 993
Oversigt over portnumre
indgående
POP3
IMAP

ukrypteret
110
143

Krypteret
995
993

Udgående

ukrypteret
25, 26 eller 587

Krypteret
465

Note: For udgående ukrypteret mails vil dit mail-program normalt vælge port 25. Hvis du har en bærbar
computer og tager den med et sted, hvor du har mail-adgang via en anden udbyder, såsom et TDC-hotspot
(som er tilfældet på mange hoteller), så tillader de ikke afsendelse af mails via port 25 hvis man ikke
benytter deres egen mail-server. For at undgå det problem, så kan du bare vælge port 26. Mange har hidtil
benyttet port 587 og det går også helt fint.

