Til alle medlemmer af Rom Bredbånd. – januar 2007
Når Rom Bredbånd har skiftet webhotel kræves en lille ændring i postkontoopsætningen i Outlook
Express eller Outlook. (De mest almindelige mail-clienter, andre som f.eks. eudora vil ikke blive
omtalt her.)
Men: Gør intet før det fremgår af 7620rom.accelero.dk (uden www foran) eller efter skiftet på
www.7620.rom.dk at nu skal det gøres. Viser www.7620rom.dk den gamle Rom hjemmeside, så er
skiftet ikke sket endnu.
Her følger en trin for trin vejledning til, hvordan det skal gøres.

Outlook Express.
1. start Outlook Express
2. vælg Funktioner, Konti

3. Sørg for, at det
opadvendte
faneblad Post er
markeret
4. De viste 5
eksempler her
er helt
tilfældige. Læg
ikke noget i
kontoernes
navne.
5. Nu skal det
undersøges, om
kontoen
virkelig hører
til 7620rom.dk
6. Sørg for at
øverste konto er
markeret (som vist her), klik på Egenskaber (rød ring)

7. Kontrollér nu udelukkende E-mailadressen.
8. Notér evt. på et stykke papir, om
kontoen er til 7620rom.dk – altså
om det efter @ er 7620rom.dk
9. Nu klikkes på det opadvendte
faneblad Servere.

Bemærk: Er kontoen en 7620rom.dk-konto
skal POP3 server rettes fra
mail.7620rom.dk til mail.accelero.dk
Smtp: skal for alle konti på PC-en være
enten smtp.mail.dk eller asmtp.mail.dk
begge disse tilhører TDC.
Rettes altså også for ikke 7620rom.dkkonto.
Se yderligere forklaring herunder.

10. Står der i POP3-feltet
mail.7620rom.dk rettes dette til
mail.accelero.dk – i eksemplet her er
POP3-feltet ikke rettet idet dette ikke
er en 7620rom.dk konto.
11. Står der noget andet i SMTP-feltet
end smtp.mail.dk eller asmtp.mail.dk
rettes dette felt også
12. Kontonavn – feltet må ikke røres.
13. Adgangskode må kun/skal røres hvis
det drejer sig om en 7620rom.dk
konto. I så fald rettes den til de 4 tal
1234 - se senere hvordan dette
ændres.
14. ”Log på med godkendelse af sikker
adgangskode” samt ”Min server
kræver godkendelse” må ikke være
hakket af.

15. Gå nu til punkt 6, markér nu den
næste konto (hvis en sådan findes) Følg punkterne 7-16 for alle konti.

Microsoft Outlook, den med kalender (gul)
Det anbefales at læse afsnittet om Outlook Express grundigt igennem idet ændringerne i de 2
programmer går ud på det samme!
1. Start Outlook
2. Funktioner , E-mail-konti

3. Marker
som her
4. Klik på
Næste

Se næste side…

5. Nu ses de
konti, der
måtte være
på PC-en
6. Kontonavnene er
tilfældige,
det samme
er antallet
af konti.

7. Marker
øverste
konto.
Klik på
Rediger

Denne første
konto ses ikke
at være en
7620rom.dk
konto.

Derfor skal
POP3-feltet
ikke ændres.
Havde det
været en
7620rom.dk
konto skulle
der stå mail.accelero.dk i feltet.
SMTP-feltet indeholder også en af de 2 lovlige smtp-server.
Brugernavn skal aldrig ændres.
Er kontoen en 7620rom.dk konto rettes adgangskoden til 1234.
Fortsættes…

8. Klik på
Næste

9. Dette medfører billedet ved punkt 2
10. Vælg nu næste konto (hvis en sådan findes)
11. Alle konti gives den rette behandling afhængig af, om det er en 7620rom.dk konto eller ej.

