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Konfigurere Exchange ActiveSync på iPhone, iPad eller iPod touch 
1. Gå til «Innstillinger > Kontoer og passord», og trykk på «Legg til konto». Hvis 

du bruker iOS 10.3.3 eller eldre, går du til «Innstillinger > Mail > Kontoer», og 

deretter trykker du på «Legg til konto». 

2. Velg «Exchange». 

 

3. Skriv inn «e-postadressen» og en «beskrivelse» av kontoen. E-postadressen 

din vil dukke opp automatisk som beskrivelse. 

4. Trykk «Neste» 

5. iOS-enheten vil prøve å finne Exchange-tjeneren din og sette opp kontoen din 

automatisk. Om du får opp spørsmålet «Vil du logge på Exchange-kontoen 

acona.com via Microsoft?», så velger du «Logg på». 

6. Skriv inn ditt Office 365-passord og «Logg på». 

7. Iphonen vil prøve å verifisere. 

8. Dersom du må angi ytterligere informasjon om tjeneren, skriv inn følgende 

info: 

- Server: outlook.office365.com 

- Domene: La dette feltet stå tomt 

- Brukernavn: Angi hele e-postadressen din (fornavn.etternavn@acona.com) 

9. Du kan synkronisere Mail, kontakter og kalendere, Påminnelser og Notater. 

Trykk på lagre når du er ferdig. 
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Konfigurere e-post med den innebygde e-postappen for Android 
E-post på Android-telefoner kan variere fra leverandør til leverandør, men dette er 

den vanligste metoden for å legge til e-post: 

1. Gå til innstillinger på telefonen -> Kontoer -> Legg til konto ->Echange 

ActiveSync (eventuelt Exchange i Gmail) 

 

2. Skriv inn e-postadressen din etterfulgt av passord og trykk Neste. 

3. Dersom du får opp et vindu med Sikkerhetsvarsel, klikk på Fortsett: 

 



4. Sett opp det du ønsker å synkronisere og andre innstillinger etter ditt ønske. 

 

5. Skriv inn navnet du ønsker på kontoen og klikk på «UTFØRT». 

  



Konfigurer e-post i Outlook for Android-appen 
1. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du laste ned Outlook for Android-

appen fra Google Play Store. 

2. Trykk på Komme i gang hvis det er første gang du gjør dette. 

3. Gå alternativt til Innstillinger > Legg til konto > Legg til e-postkonto. 

 

4. Angi den fullstendige e-postadressen, og trykk deretter på Fortsett. 

 

5. Angi passordet for e-postkontoen, og trykk på Logg på eller Neste. 



 

6. Outlook kan be om tillatelse til å få tilgang til kalenderen din, kontaktene dine 

og så videre. Trykk på Ja eller Tillat. 

7. Du er nå klar til å bruke Outlook for Android! 


