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Vejledning til opsætning af e-mail i Windows 
Mail Google Apps 
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Denne vejledning viser dig,hvordan du sætter din e-mail op i Windows Mail, så du er klar til at sende og 

modtage e-mails. 

Opsætning af standard mail i Windows Mail 

Først åbner du Windows Mail, klikker på ”Funktioner” i menuen øverst i programmet og vælger herefter 

”Konti” som herunder. 
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Herefter kommer skærmbilledet til at se ud som nedenstående.

 

Klik nu på ”Tilføj” for at oprette en ny mail konto, og du vil nu se nedenstående, hvor du skal markere den 

øverste valgmulighed, ”E-mail konto”. 
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Klik nu på knappen ”Næste” for at gå videre i opsætningen. 

  



 
 
 

InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 640 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 
8911 // CVR: 2522 2369 www.internetservice.dk // info@internetservice.dk 

Nu kommer en tekstboks som nedenstående, hvor du skal udfylde med dit navn (feltet markeret med rødt 

A) 

 

Når du har udfyldt navnet, klikker du på ”Næste”. 
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Her skal du udfylde med din mailadresse (feltet markeret med rødt B),  

inden du klikker på ”Næste”. 
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Nu er du klar til at skrive dine servere ind.  

Indgående post-servertype skal stå til ”POP3”. 

Felter markeret med rødt skal udfyldes sådan: 

C: I feltet ”Server til indgående post” skriver du pop.gmail.com  

D: I feltet til ”Server til udgående post” skriver du smtp.gmail.com 

I nogle tilfælde skal du dog kontakte din internet-udbyder for navn på udgående server.  

Husk at sætte flueben i ”Den udgående server kræver godkendelse”.  

Klik herefter på ”Næste”, og du får nedenstående billede. 
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Her udfylder du med din mailadresse ud for ”E-mail-brugernavn” (markeret med E). Ud for Adgangskode 

(markeret med F) skal du indsætte den kode, som du har modtaget til din mailadresse fra InternetService. 

Sæt flueben i ”Husk adgangskode”, hvis du ikke vil taste den hver gang, du henter e-mail.  

Klik herefter på ”Næste”. 

  



 
 
 

InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 640 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 
8911 // CVR: 2522 2369 www.internetservice.dk // info@internetservice.dk 

 

Nu er du færdig med den grundlæggende opsætning, og du klikker på ”Udfør”.  

Du er dog ikke helt færdig.... 
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Klik nu atter ind på Funktioner/Konti via menulinjen øverst,  

så du har nedenstående skærmbillede. 

 

Dobbeltklik på den mailkonto, som du lige har oprettet. 

Der dukker nu en tekstboks op, hvor du i menulinjen klikker på det sidste faneblad, der hedder 

”Avanceret”, så det nu ser ud som nedenstående. 
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Her skal du tjekke opsætningen på følgende: 

A:  

Udgående post: 465  

Sæt flueben i Denne server kræver en sikkerforbindelse (SSL) 

B:  

Indgående post: 995  

Sæt flueben i Denne server kræver en sikkerforbindelse (SSL) 

Hermed har du opsat din mailkonto, så du kan modtage og sende mails i din Windows Mail. 


