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Opsætning af Hosted Exchange på iPhone 

Tryk på Indstillinger på din Home Screen. 

 

 

Rul ned, og vælg Konto og Adgangskoder. Tryk så på Tilføj konto. 
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Vælg Exchange som kontotype. 

 

 

Indtast dine brugeroplysninger. Du kan indtaste en vilkårlig beskrivelse. Tryk på Næste. 

 

Dine brugeroplysninger vil blive kontrolleret og din konto sat op automatisk. Skulle serveradressen 

ikke kunne findes automatisk, skal du indtaste følgende server:  
outlook.sfp-net.com  
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Vær opmærksom på at der ikke skal indtastes noget domain.  

Bekræft oplysningerne ved at trykke på Næste. 

Vælg hvilke data der skal synkroniseres. Tryk så på Gem. 

 

 

Din iPhone synkroniserer nu data med din postkasse.    
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Opsætning af Hosted Exchange på Apple iPad 

Vælg Indstillinger på Home-Screen. 

 

 

Vælg E-post, kontakter, kalendere i menuen til venstre og dernæst Tilføj konto.... 
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Vælg Microsoft Exchange som kontotype. 

 

 

Indtast dine brugeroplysninger. I de fleste tilfælde svarer dit brugernavn til din e-mailadresse. Vær 

opmærksom på at der ikke skal indtastes noget domain. Du kan frit vælge hvad der skal stå som 

beskrivelse. 
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Dine brugeroplysninger verificeres. Skulle serveradressen ikke kunne findes automatisk, skal du 
indtaske følgende server: outlook.sfp-net.com 

Bekræft indtastningen med Næste.  

 

 

Du kan vælge hvilke data der skal synkroniseres med din postkasse. Som standard bliver alle data (e-
mail, kontakter, kalendere) overført. Bekræft dit valg med Gem. 
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Din konto blev tilføjet. Du har mulighed for at foretage yderligere indstillinger. 

 

 

Din Hosted Exchange konto er nu oprettet på din Apple iPad og e-mails, kontakter og kalendere 

synkroniseres med in postkasse. 
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Opsætning af Hosted Exchange konto på Android  

Vælg ”Email” i hovedmenuen. 

 

 

Indtast din e-mail-adresse og dit kodeord. Tryk så på ”Next”. 
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Vælg ”Exchange” som kontotype. 

 

 

Vent mens der kommunikeres med serveren. 
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Hvis serverindstillingerne ikke kan hentes automatisk skal du indtaste dine brugeroplysninger, samt 

serveradressen ”outlook.sfp-net.com”. Tryk så på ”Next”. 

 

 

Vent mens der kommunikeres med serveren. 
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Bekræft med ”OK” for at tilføje den nye konto. 

 

 

Du kan givetvis ændre på indstillingerne for den nye konto eller trykke direkte på ”Next”. 
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Tryk på ”Activate” for at få din konto aktiveret. 

 

 

Indtast givetvis et navn din konto skal have på telefonen og bekræft ved at trykke ”Next”. 
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Din konto er nu sat op og du kan synkronisere e-mails, kalender og kontakter. 
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Opsætning af Hosted Exchange med Windows Phone 

1. Under Start skal du stryge til venstre til App-listen. Vælg derefter Indstillinger og så mail og 

konti. 

2. Vælg tilføj en konto > Outlook. 

3. Indtast din e-mailadresse og adgangskode, og tryk på Log på. Windows Phone vil forsøge at 

konfigurere din e-mail-konto automatisk. Hvis konfigurationen lykkes, fortsæt med punkt 7 

forneden. 

4. Hvis du ser meddelelsen "Kontrollér oplysningerne, og prøv igen. Du har måske skrevet din 

adgangskode forkert." skal du kontrollere, at du indtastede den korrekte e-mail-adresse og 
adgangskode. Du behøver ikke indtaste brugernavn og domæne. Vælg Log på. Hvis 

konfigurationen lykkes, fortsæt med punkt 7 forneden. 

5. Hvis din e-mail-konto ikke kan konfigureres automatisk, vises meddelelsen "Vi kunne ikke finde 
dine indstillinger". Vælg Avanceret.  

Indtast dine brugeroplysninger. I de fleste tilfælde er dit brugernavn identisk med din e-mail-

adresse.  

Vær opmærksom på at feltet domæne ikke skal udfyldes. 

Server: outlook.sfp-net.com 

Vælg Vis alle indstillinger, og sørg for, at feltet Serveren kræver en krypteret SSL-forbindelse 

er aktiveret. 

6. Tryk på Log på. 

7. Tryk givetvis på OK, hvis Exchange ActiveSync beder om at bekræfte serverens retningslinjer. 
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Opsætning af Hosted Exchange med BlackBerry 10 

Den manuelle opsætning via ActiveSync er kun mulig med BlackBerry 10 enheder. Ældre BlackBerry 

enheder kan kun kobles på via Enterprise aktiveringen. 

Vær opmærksom på at der ved den manuelle opsætning ikke er adgang til BlackBerry Enterprise 

funktionerne. 

1. Tænd for din BlackBerry smartphone. 

2. Vælg Indstillinger i hovedmenuen. 

3. Vælg Konti. 

4. Vælg Tilføj konto. 

5. Vælg Advanced. 

6. Vælg Microsoft Exchange ActiveSync. 

7. Indtast dine brugeroplysninger. I de fleste tilfælde er dit brugernavn identisk med din e-mail-

adresse. Feltet domæne skal ikke udfyldes. Du kan indtaste din vilkårlig Beskrivelse for din konto. 

De følgende serverindstillinger skal indtastes: 

Serveradresse: outlook.sfp-net.com 

Port: 443 

Brug SSL: Til 

Brug VPN: Fra 

Push: Til 

8. Bekræft indtastningerne ved at trykke på Næste. 

9. Vælg hvilke data der skal synkroniseres og tryk så på Afslut. 

10. Vent mens indstillingerne verificeres og gemmes. 

11. Din Hosted Exchange postkasse er nu sat op. Er der oprettet flere postkasser på din BlackBerry 

kan du vælge hvilken der skal være din standard konto. 

 


