OPSÆTNING AF STUDENTERMAIL
Windows 10 Mail-App
1. Gå til Mail-appen

2. Vælg tandhjulet i nederste venstre
hjørne. En ny menu vil åbne til højre.
Vælg ”Administrer konti” og herefter
”Tilføj Konto”.

3. Vælg ”Anden Konto”.

4. Under Mailadresse skriver du din
mailadresse i formen
studienummer@post.au.dk, indtast dit
navn og skrive den adgangskode som
du også bruger til selvbetjeningen. Tryk
”Log på”.
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5. Kontoen vil blive verificeret. Efter et
øjeblik trykker du på ”Udført”.
Tryk på person-ikonet i øverste venstre
hjørne. Dette vil åbne en ny fane.
Højreklik på din konto med
mailadressen 123456789@post.au.dk,
og vælg ”Kontoindstillinger”. Et nyt
vindue åbner.

6. Vælg ”Skift indstillinger for
synkronisering af postkasse”. Et nyt
vindue åbner. Nederst vælges
”Avancerede indstillinger for ind- og
udgående mail”.
OBS: Hvis ”Skift indstillinger for
synkronisering af postkasse” ikke kan
vælges og der under boksen står
”Synkronisere indhold” må du vente til
denne er færdig (Vær ekstremt
tålmodig!). Hvis der går for lang tid kan
du eventuelt prøve at genstarte din PC
og åbne mail-appen igen.
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7. Under ”Indgående mailserver” skriver
du post.au.dk:993:1 og under
”Udgående mailserver (SMTP)” skriver
du post.au.dk:587:0
Sørg for at de tre første bokse (som på
billedet) er valgt til. Tryk Udført.

8. Postkassen begynder nu at
synkronisere. Efter et stykke tid vil mailappen komme med meddelelsen ” Vi
kunne ikke få adgang til denne konto
[Navn på kontoen]. Du skal muligvis
opdatere din adgangskode”. Tryk på
person-ikonet i øverste venstre hjørne
og tryk på udråbstegnet. Skift
Brugernavnet fra
123456789@post.au.dk til dit auID i
formen auXXXXXX og indtast koden
du bruger til selvbetjening.

9. Mail-appen vil nu igen synkronisere dit
indhold. Efter et stykke tid bør dine
mails blive indlæst og opsætningen er
gennemført. Hvis Mail-appen ikke
synkroniserer automatisk, kan du trykke
på synkroniserings-ikonet ved siden af
søgefeltet i toppen. Din mail burde nu
blive indlæst og opsætningen er
gennemført.
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