Brukerveiledning for Outlook Web App
Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC
Support sin Hosted Exchange-løsning.

Innhold
Innlogging ................................................................................................................................................ 2
Skrive e-post ............................................................................................................................................ 4
Svare på eller behandle en mottatt e-post ............................................................................................. 5
Automatiske svar, endre passord, innboksregler og andre innstillinger ................................................ 5
Angi automatiske svar… ...................................................................................................................... 6
Endre passord ...................................................................................................................................... 6
Opprette innboksregel ........................................................................................................................ 7
Vis alle alternativer.............................................................................................................................. 7
Logge ut ................................................................................................................................................... 7
Avslutningsvis .......................................................................................................................................... 7

Innlogging
Du kan nå e-posten din via Outlook Web App fra hvilken som helst datamaskin med internett-tilgang.
Gå inn på http://xi.no og velg «WEB Mail». En del bedrifter har sine egne snarveier som leder rett til
innloggingsvinduet.

Du blir nå møtt med følgende innloggingsskjerm.

Forklaring på denne er som følger:
-

Øverst har du et valg om sikkerhetsnivå
o «Dette er en offentlig eller delt datamaskin». Om dette er en delt maskin som flere
enn deg har tilgang til lar du dette standardvalget stå. Da vil økten din gå ut på tid
etter 15 minutter uten bruk. Om du lukker nettleseren blir økten lukket, og du må
logge inn på nytt.

«Dette er en privat datamaskin». Om det bare er du som har tilgang på
datamaskinen velger du dette alternativet. Økten din vil ikke gå ut på tid, men om du
lukker vinduet må du logge inn på nytt.
«Bruk Outlook Web App Light». Denne boksen dukker bare opp om du bruker en nettleser
som støtter alle funksjonene i Outlook Web App. Alle andre nettlesere bruker automatisk
Light-utgaven. Om du sitter på en treg maskin eller dårlig nettlinje kan du velge lightversjonen, så blir det litt lettere og raskere å arbeide.
«Domene\Brukernavn». Her fyller du inn e-postaddressen din.
«Passord:» Her fyller du inn passordet du har fått tilsendt fra oss (evt. ditt eget passord om
du har endret det.)
«Logg på». Trykk her når du er fornøyd med valgene som er gjort og er klar til å gå videre.
o

-

-

Outlook Web App åpner seg nå. Det blir seende sånn ca slik ut (minus de røde markeringene).

Skrive e-post
Når du trykker «Ny» i Web App får du opp et nytt vindu som ser ca slik ut (igjen minus de røde
feltene).

Herfra bør det meste være kjent. Verktøylinjen lar deg sette prioritet og lesebekreftelser, sette inn
bilder og vedlegg, lagre kladd mm.
Man kan slå opp i adresseboken ved å trykke på ikonet i verktøylinjen eller på tekstetikettene foran
adressefeltene. Da får du opp et slikt vindu:

Nå kan du merke de kontaktene eller gruppene du vil sende til, og så trykke på de relevante
knappene foran addressefeltene. Avslutt med «OK». Når du er ferdig å skrive e-posten finner du

«Send»-knappen øverst til venstre. Om du vil ta igjen skrivingen senere kan du velge lagringsikonet
ved siden av, da blir kladden lagret til senere.

Svare på eller behandle en mottatt e-post
Når du har en e-post oppe i leservinduet har du en rad med knapper øverst i e-posten. Disse er
«Svar» (lilla pil), «Svar alle» (dobbel lilla pil), og «Videresend» (blå pil). Andre, mer avanserte valg får
du ved å høyreklikke på e-posten i listen.

Automatiske svar, endre passord, innboksregler og andre innstillinger
Om du trykker på «Alternativer» øverst i høyre del av vinduet får du opp denne ruten:

Der er snarveier til de tre mest nyttige alternativene først, og under har du et valg for å få opp alle
innstillinger for e-postkontoen.

Angi automatiske svar…
Denne bruker man f.eks til å sette fraværsassistent. Om du har brukt vanlig Outlook før bør ikke
denne være særlig ukjent. Den har to felt, et for interne (avsendere innenfor organisasjonen) eller
eksterne avsendere, da det ofte er litt forskjellig informasjon man ønsker å gi kolleger og andre.

Endre passord
For å endre passord oppgir du det gamle passordet, og så det nye to ganger. Legg merke til at for at
passordet skal godkjennes må det ha minimum syv tegn, minst en stor bokstav og minst ett tall.

Opprette innboksregel
Om en får mye e-post kan man ha nytte av en del automatisk sortering. Det er alt for mange
muligheter her til at vi kan gå gjennom alle i en generell bruksanvisning, så vi nøyer oss med å si at
funksjonen er der for dem som vil.

Vis alle alternativer
Om du velger dette alternativet får du opp hovedinnstillingene for kontoen din. Se gjerne gjennom
om der er ting du ønsker å endre. Det kan være greit å se over at brukerdetaljene dine stemmer, så
går det bedre for andre brukere i bedriften som ønsker å nå deg. Dette kan du enkelt gjøre ved å
trykke på «Rediger» sånn ca midt i skjermbildet.

Logge ut
Utlogging finner du til enhver tid øverst til høyre i skjermbildet.

Avslutningsvis
Om du skulle ha spørsmål eller problemer med løsningen, ta kontakt med PC Support.
Kontaktinformasjonen for driftssenteret er som følger:

PC Support AS
Driftssenteret
E-post : support@pcsupport.no
Telefon : +47 982 26 240

PC Support AS Ullavik, 6230 Sykkylven
Internett : www.pcsupport.no
Telefon : +47 70 24 50 00
Telefax : +47 70 24 50 01

