(OBS, om du har e-posten kopplad till fler enheter måste du göra inställningarna för varje enhet!)

1. Skaffa ett lösenord.
a. Surfa till https://minasidor.sd.se

b. Klicka på ”Behöver lösenord!”-knappen.

c. Fyll i ditt medlemsnummer och personnummer. Klicka på ”Hämta data”-knappen.

d. Klicka på ”Skicka med SMS”-knappen.

e. Ditt lösenord skickas nu som SMS.
f. Klicka på ”Till inloggningssidan”-knappen.

1. Kolla mot Minasidor.
a. Logga in på https://minasidor.sd.se med ditt medlemsnummer och ditt nya lösenord.

b. Kommer du in på https://minasidor.sd.se så kan du nu fortsätta.
Om det inte går bra. Upprepa steg 1 så du får ett lösenord som fungerar. Skulle det fortsatt krångla
så skicka ett mejl till it@sd.se med ditt medlemsnummer, mobilnummer och förklara att det lösenord
du får genererat inte fungerar.
c. Klicka på Epost. (Din e-post öppnas nu i en ny flik.)

d. Klicka på ditt namn i översta högra hörnet och välj ”Logga ut”.
e. Stäng fliken. Logga även ut från minasidor.sd.se och avsluta/stäng av alla
webbläsarfönster/program.

f. Starta upp en ny webbläsare och surfa till: https://epost.sd.se

g. Fyll i din e-postadress och ditt lösenord. Klicka på ”Logga in”-knappen.
Om allt är synkroniserat nu så öppnas din e-post igen.
Om inte. Vänta några minuter och prova igen.
Fortsätter det att bråka så gå tillbaka från början och skapa ett nytt lösenord.

1. Uppdatera ditt tidigare fungerande konto.
a. Öppna ”Inställningar” i din iPhone.
b. Skrolla ner till och klicka på ”Lösenord och konton”.
c. Bland befintliga konton så klickar du på ditt SD-mejl konto. Det som tidigare fungerade.
d. Under IMAP står det konto, till höger om detta står din e-postadress och ett > tecken.
Klicka på din e-postadress.
e. Klicka på ”imap.sd.se” och ändra detta till ”epost.sd.se”, fyll även i ditt nya lösenord.
f. Klicka på ”Avancerat” längre ner på skärmen.
Under ”INKOMMANDE” ska
”Använd SSL” vara aktiverat,
”Autentisering” ska vara ”lösenord” och
”Serverport” ska vara ”993”.
Klicka på ”Klar” om du behövde ändra på något eller ”< Konto” om du inte behövde ändra något.
g. Under texten ”UTGÅENDE” klicka på ”SMTP”.
h. Klicka på ”smtp.sd.se”.
i. Ändra värdnamn från ”smtp.sd.se” till ”epost.sd.se”,
skriv in ditt nya lösenord,
”Använd SSL” ska vara aktiverat,
”Autentisering” ska vara ”lösenord” och
”Serverport” ska vara ”465”.
Klicka på ”Klar”.
Klicka på ”< Konto”.
j. Klicka på ”Klar”.
k. Öppna e-post appen på telefonen. Nu ska e-posten finnas här.

2. Skapa ett nytt konto. (Du har aldrig haft e-posten kopplad till denna iPhone/iPad/etc)
iPhone och iPad delen.
1. Tryck på kugghjulet för ”Inställningar”.
2. Bläddra ner till ”Konton och lösenord”.
3. Klicka på ”Lägg till konto”.
4. Klicka på ”Annat”.
5. Klicka på ”Lägg till e-postkonto”.
6. Fyll i ”Namn, E-post, Lösenord och Beskrivning”.
Ditt för- och efternamn.
Din @sd.se e-postadress.
Lösenordet du skrev av från Minasidor.
Skriv exempelvis ”SD” som beskrivning.
7. Fyll i följande under inkommande e-post (IMAP):
Värdnamn: epost.sd.se
Användarnamn: Din e-postadress.
(Som slutar med @sd.se)
Lösenord: Lösenordet från minasidor.
8. Fyll i följande under utgående e-post (SMTP):
Värdnamn: epost.sd.se
Användarnamn: Din epostadress.
(Som slutar med @sd.se)
Lösenord: Lösenordet från minasidor.
Klicka på Nästa.
9. Aktivera ”E-post” och ”Anteckningar” och klicka på ”Spara”.

Android delen
1. Svep fingret uppåt på skärmen för att komma till alla appar.

2. Öppna "Inställningar".

3. Leta reda på appen för E-post.

4. Välj "Lägg till ett nytt konto".

5. Fyll i E-postadress med din @sd.se adress. Oftast: förnamn.efternamn@sd.se
Fyll i lösenordet du sparade från minasidor.
Klicka sedan på "Manuell inst.".

6. Välj "IMAP-konto".

7. Fyll i "Användarnamn" med din e-postadress som slutar på @sd.se .
IMAP-server: epost.sd.se
Säkerhetstyp: SSL (acceptera alla certifikat)
Port: 993
SMTP-server: epost.sd.se
Säkerhetstyp: SSL (acceptera alla certifikat)
Port: 465

Under verifiera innan e-post skickas (ska vara aktiverad)
Fyll i din e-postadress under användarnamn och lösenordet från minasidor.
Klicka på "LOGGA IN".

För MAC OS, WINDOWS och LINUX är det viktiga att skriva ner:
* Din @sd.se e-post adress. Ofta förnamn.efternamn@sd.se
* IMAP / SMTP Användarnamn: din epostadress som avslutas med @sd.se .

* Ditt IMAP / SMTP lösenord: Det från minasidor.
* IMAP-server: epost.sd.se
* SSL-säkerhet
* Port 993
* SMTP-server: epost.sd.se
* SSL-säkerhet
* Port: 465
* Servern kräver verifikation ska vara aktiverat.

