Instruktion för att skapa ett Gmail konto
För att använda EasyMail som ett mailprogram och maila till andra måste man ha ett
mailkonto. EasyMail fungerar med de flesta typer av POP3-konton. Om man inte har ett
konto föreslår vi att du använder Gmail som är kostnadsfri.
Gör så här för att sätta upp ett Gmail-konto:
1. Gå in på www.google.se

2. Klicka på knappen Gmail

3. Registrera dig
Registrera dig genom att klicka på
Registrera dig för Gmail

4. Skapa ett konto
Skriv in förnamn och
efternamn samt önskat
inloggningsnamn.
Kontrollera om
inloggningsnamnet kan
användas
(Om inloggningsnamnet ej är
tillgängligt kommer olika
alternativ upp. Välj ett
lämpligt.)
Välj ett bra lösenord,
säkerheten visas till höger.
(Välj ett lösenord som är grönt
och ”Stark”.)
Välj en säkerhetsfråga
och fyll i Svar

Ange en annan alternativ
e-mail adress (ej nödvändigt)
Skriv in de bokstäverna du ser
här t.ex. sattedar.

(För att kontrollera att kontot ej
skapas av en automatiserad
spamrobot.)
Godkänn
Du har nu registrerat ett Gmail
konto!

*********
*********

Stark

Registrera din Gmail i EasyMail.
1. Öppna EasyMailSetup

2. Klicka på Definiera användare
3. Klicka på Ny användare
4. Ange ny användare
fyll i Namn, t.ex Sofie
Lösenord är inte nödvändigt

Sofie

Välj ev Bild
Klicka på Nästa

5. Registrera ditt Gmail konto
Skriv in din nygjorda Gmail adress
För inkommande e-post:

....@gmail.com

Server: pop.gmail.com
Användarnamn: din gmail adress

Pop.gmail.com

Smtp.gmail.com

Lösenord: Ditt Gmail-lösenord
....@gmail.com

....@gmail.com

För utgående e-post:
Server: smtp.gmail.com
Användarnamn: Din Gmail adress
Lösenord: Ditt Gmail lösenord
4. Ange avancerade inställningar
Klicka på knappen avancerat

*********

*********

Ange:
Inkommande server (POP3): 995
Utgående server (SMTP): 465
Kryssa i rutan SSL kryptering
995
465

Klicka på OK
Klicka på Nästa

Fyll i önskade inställningar för EasyMail.
Klicka på Slutför.
Nu är du klar!
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