Mail på appelbo.net
Vi har nu bytt server för mailen på appelbo.net och alla mail kommer nu in på den nya servern.

Om du använder ett mailprogram (Outlook, Windows mail, Eudora, Outlook Express eller liknande) så
bör du bara kunna byta lösenord (det du har fått tidigare). Alla mail som du fått tidigare och skickat
finns kvar hos dig.

Om du bara tittar på mailen via http://www.appelbo.net så ligger dom gamla mailen kvar där under
adressen http://oldmail.appelbo.net , dom nya mailen kommer in på https://login.one.com/mail
Om du vill ha kvar dom gamla mailen måste dom tas hem till din dator och sen ev kopieras över till
nya mailservern.

Har du funderingar skriv gärna i Äppelbogruppen på Facebook eller maila till info@appelbo.net eller
hör av dig till:

Mailen finns lagrade på en mailserver ”Postkontor”. Om man enbart använder webmail så ligger alla
mail kvar där.
Om man vill kan man hämta hem alla mail från postkontoret till sin egen dator. Det gör man med
hjälp av ett mailprogram, det finns många mailprogram och här kommer en beskrivning hur det går
till.
Windows mail är en komponent som ingår i ” Windows Essentials” det har funnits ett antal versioner
av programmet här kan du ladda hem den senaste
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/essentials

Klicka på ladda ner och följ anvisningarna
När du har laddat ner leta reda på Windows mail

Klicka på Arkiv/Alternativ Klicka på E-postkonton

Välj Lägg till

Fyll i dina uppgifter och klicka i att du vill konfigurera manuellt

Ditt användarnamn är normalt din e-postadress
Pop3-server är oldmail.appelbo.net (inkommande mailserver)
Smtp-server (utgående mailserver)är den server som din internetleverantör har
Telia smtprelay1.telia.com

Tele2 smtp.tele2.se
Bredbandsbolaget smtp.bredband.net
Bostream mailrelay.bostream.com
ComHem mailout.comhem.se
Glocalnet smtp.glocalnet.net
Du bör nu kunna hämta hem mailen från gamla servern
För att hämta hem mail från nya servern:
Ändra mailserver till mail.appelbo.net och ange ditt nya lösenord

