
 

Vejledning i Webmail-adgang, via Djurslandsportalen, til din e-mail konto på Djursnet 

Start din Internet browser, f.eks. Internet Explorer, og skriv i adresselinjen: djurs.net og klik på de to 

grønne modsatrettede pile for enden af adresselinjen, og denne side dukker op. Dette er 

Djurslandsportalen hvor du bl.a. kan følge med i nyheder fra Djursland og de lokale samfund. Her kan du 

også orientere dig om nyheder fra ditlokale egnsnet ved at klikke på menupunktet Nettet. 

 

Djurslandsportalen stiller forskellige tjenester til rådighed hvis du klikker på Admin fanen i top-menuen. 

Menuen vist på næste side kommer frem bl.a. med oprettelse af en e-mail konto og brug af Webmail. 



 

Her ses Admin menuen på Djurslandsportalen: 

 

Ved klik på Posthus kan du bestille en e-mail konto. Når du har fået en e-mail konto på 

Djurslandsportalen kan du ikke alene bruge den i et e-mail klient program installeret på din PC, men du 

kan også bruge den online fra enhver PC med Internetadgang, f.eks. når du er på rejse, ved at klikke på 

Webmail i ovenstående menu. Følgende side dukker op: 

 

Skriv dit kontonavn, det er identisk med din e-mail adresse. Skriv din e-mail adgangskode og klik på 

Login knappen. Du vil nu se listen med dine e-mail, som vist på næste side. 

(Det er en god idé kun at hente kopi af ens e-mail hjem på ens PC, så man kan have adgang til dem når 

man er på farten og ikke har ens PC ved hånden). 



 

Du ser nu listet de e-mail der ligger i dine mapper under din e-mail konto ude på Djurslandsportalen’s e-

mail server. I venstrehånds-menuen kan du klikke og vælge mellem forskellige mapper, f.eks. Indbakke 

og den post du tidligere har Sendt. Under Indstillinger i top-menuen kan du vælge mellem forskellige 

måder som dine e-mail kan blive vist på, bl.a. farvevalget, som vist her, og antallet af e-mail pr. liste-

side. Når du klikker på en e-mail i listen vises dens indhold frem som her: 

 

Når du er færdig med at læse, skrive og besvare e-mail så klik på Log ud øverst i højrehåndssiden. 


