
Vejledning i opsætning af din Djursnet e-mail konto i e-mail klienten Outlook Express 

Gå i Startmenuen og find og start din Outlook Express således: 

 

Vist her under er Outlook Express startet. Ved venstrehånd foroven med mappe-rude, og forneden 

adresseliste, i den øvre rude e-mail liste og fremvisning af den deri valgte e-mail i ruden forneden: 

 



Vi skal nu gøre programmet i stand til at hente kopier af e-mail fra en ekstra e-mail konto oprettet på 

Djurslandsportalen’s e-mail server. Vælg derfor nu Funktioner menuen og på den punktet Konti, som 

vist hér: 

 

Boksen Internetkonti kommer nu frem. Hvis ikke fanen Post er valgt, så vælg den. I nedenstående 

tilfælde er der allerede oprettet én e-mail konto. Vi vil oprette én mere, så klik derfor på Tilføj knappen 

og vælg på den liste der herved folder sig ud punktet Post. 

 



Nu starten Guiden Internetforbindelse og her skal den nye e-mail adresse først indtastes, som vist hér: 

 

Når det er gjort, så tast på Næste knappen. Som vist herunder skal vi i guiden nu vælge at serveren for 

indgående post er af typen POP3, og at Djurslandsportalen’s indgående postserver hedder 

pop3.djurs.net, mens dens udgående postserver hedder smtp.djurs.net. Tryk på næste når dét er tastet 

ind. 

 



Tast navnet på den nye konto. På Djurslandsportalen er navnet det samme som selve e-mail adressen. 

Vi skal også indtaste den Adgangskode til den nye konto som vi har fået eller selv har valgt. Hvis vi er 

alene om at bruge PC’en er det nok fornuftigt at sætte flueben ved Husk adgangskode, men sæt ikke 

flueben i Log på med godkendelse af sikker adgangskode (SPA), idet du så ikke får adgang, da e-mail 

serveren hos Djurslandsportalen ikke bruger denne funktion, men har andre sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Tryk nu på Næste knappen og du er færdig og skal blot trykke på Udfør knappen for at gemme, som vist: 

 



Boksen som vi startede guiden fra står nu tilbage. Inden vi lukker den vil vi ændre titlen på kontoen, så vi 

kan skelne den fra andre e-mail konti, og vi vil sørge for at programmet ikke sletter efter sig i vores 

Indbakke ude på Djurslandsportalens e-mail server når programmet henter nye e-mail ned på vores PC. 

 

For at ændre den nye kontos titel markerer vi nu pop3.djurs.net som vist oven for og vælger boksens 

Egenskaber knap. Oven på boksen kommer nu flg. nye boks frem, hvor titlen pop3.djurs.net står: 

 



Her sletter vi pop3.djurs.net og taster noget mere beskrivende for den nye konto, så vi kan genkende 

dens brug fra titlen, som vist i eksemplet hér – Peter Jensen hos GrenaaS.net: 

 

Inden vi klikker på OK, klikker vi på fanen Avanceret og sætter flueben i firkanten ud for Gem en kopi af 

meddelelser på serveren. Når vi herefter klikker på OK knappen gemmes både den beskrivende titel og 

indstillingen at de e-mail som vi modtager skal bevares på serveren, så vi kan komme til dem fra andre 

PC’ere med Internetadgang, hvis vi er på farten og ikke har vores egen PC ved hånden. 

 



Den øverst boks gik nu væk og tilbage har vi den boks som lå bagved. Her kan vi nu se det beskrivende 

navn som vi gav den nye konto. Vi har nu oprettet den nye konto i Outlook Express og har indstillet 

programmet hensigtsmæssigt. Så nu lukker vi boksen Internetkonti ved at klikke på Luk knappen. 

 

Vi kan nu klikke på Send og modtag knappen på værktøjspanelet, eller hvis vi kun vil hente e-mail sendt 

til den nye konto kan vi klikke på pilen til højre for knappen, og på den liste der derved vises klikke på 

kontoens beskrivende titel, som vist her under: 

 


