
Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og 

omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. 
 

 

 

Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste 

højre hjørne, vælg Indstillinger > Angiv automatiske svar. 

 

             

 Under Organisering af Email findes  

 

Automatiske svar 

Afsnit  Beskrivelse  

Send ikke automatiske svar Vælg denne indstillingsknap for at slå automatiske svar fra. 

Send automatiske svar Vælg denne indstillingsknap for at slå automatiske svar til. 

Send kun svar i denne periode Marker dette afkrydsningsfelt, og angiv et starttidspunkt og et sluttidspunkt 

for at styre, hvornår der sendes automatiske svar. Hvis du ikke angiver en 

tidsperiode, får du en påmindelse om, at du har slået automatiske svar til, hver 

gang du logger på din postkasse. 

Send et svar én gang til hver 

afsender inden for organisationen 

med følgende meddelelse 

Brug denne boks til at oprette en meddelelse, der kun sendes til afsendere 

inden for organisationen. Denne indstilling er måske ikke tilgængelig. 

Send automatiske svarbeskeder til 

Eksterne afsendere 

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal sendes automatiske svar til 

afsendere uden for organisationen. 

Send kun svar til de afsendere, der 

findes på min liste over 

kontaktpersoner 

Vælg dette for at begrænse automatiske svar til afsendere, der findes i 

mappen Kontaktpersoner. Afsendere, der ikke findes i mappen 

Kontaktpersoner, modtagere ikke det automatiske svar. 

Svar til alle afsendere uden for 

organisationen 

Vælg dette for at sende dit svar til alle afsendere uden for organisationen. 

Send et svar én gang til hver 

afsender uden for organisationen 

med følgende meddelelse 

Hvis du har valgt Send automatiske svarbeskeder til Eksterne afsendere, skal 

du angive det svar, der skal sendes, i denne boks. 

 



Sæt prik i Send automatiske svar, skriv den tekst du vil have sendt ud automatisk. 

 

 
Scroll ned, og sæt prik i Send svar til alle eksterne afsendere, og skriv teksten du vil have sendt automatisk. Der bør stå 

tekst til autosvar til både interne som eksterne afsendere. 

 

 
 



Opbevaringspolitikker og arkiveringspolitikker 

Du bør definere hvor ofte slettet post skal tømmes eller hvor længe post skal arkiveres. Under Opbevaringspolitikker 

bør du med henblik på at omdirigere dine emails, sikre dig at de automatisk også bliver slettet og mappen tømt med 

jævne mellemrum. Ellers risikerer du at postkassen løber fuld. 

Opsæt den eks. til at slette efter 30 dage. 

 

Følgende tabel indeholder oplysningerne om de politikker, der kan anvendes på e-mail-elementer. Hvis du vil finde 

alternative politikker, som du muligvis kan bruge, skal du klikke på Tilføj. Hvis du vil fjerne en valgfri politik fra listen, 

skal du markere politikken og derefter klikke på Fjern. 

Kolonne  Beskrivelse  

Navn  I denne kolonne vises navnet på hver politik.  

Opbevaringshandling  I denne kolonne vises den type handling, som en politik udfører. Du vil se et af følgende: 

• Slet   Denne politik sletter elementer i postkassen. 

• Arkiv   Denne politik flytter elementer i postkassen til onlinearkivet. 

• Standardarkiv   Dette er standardarkiveringspolitikken, og den kan ikke fjernes. 

• Standardopbevaring   Dette er en standardopbevaringspolitik, og den kan ikke fjernes. 



Opbevaringsperiode  I denne kolonne vises det antal dage, som opbevaringspolitikken bliver gemt. Opbevaringsperioden er baseret på datoen 

for meddelelsen, ikke på den dato, hvor du anvendte politikken.  

Når meddelelsen forældes i forhold til opbevaringsperioden, slettes meddelelsen automatisk. 

 

 

Hvordan omdirigerer jeg alle meddelelse til en anden konto? Automatisk videresendelse af meddelelser til en 

anden konto? 

1. Når du er logget på Outlook Web App, skal du klikke på Indstillinger > Opret en indbakkeregel. 

2. Klik på Ny på fanen Regler for indbakke. 

3. Vælg Anvend på alle meddelelser under Når meddelelsen ankommer. 

4. Vælg Omdiriger meddelelsen til under Gør følgende.  

 

 

5. Dobbeltklik på den adresse, e-mailen skal sendes til, i vinduet Adressekartotek. Hvis adressen, der skal 

omdirigeres til, ikke vises, kan du angive e-mail-adressen i feltet Til.  



 

6. Klik på OK for at gemme dine valg og vende tilbage til vinduet med den nye regel. 

7. Tryk på Flere indstillinger, Tilføj handling 

 

 

 



8. Vælg Flyt, kopier eller slet – Slet meddelsen 

 

9. Klik på Gem for at gemme reglen og vende tilbage til fanen Regler for indbakke. 

 

Hvad skal jeg ellers vide? 

• Meddelelser, der omdirigeres, vises som sendt fra den oprindelige afsender. Når du besvarer en meddelelse, 

der er omdirigeret, sendes svaret til den oprindelige afsender. 

• Meddelelser, der videresendes, modtages som videresendt fra dig. Når du besvarer en meddelelse, der er 

videresendt, sendes svaret til den adresse, som meddelelsen er videresendt fra og ikke til den oprindelige 

afsender. 

• Der gemmes en kopi i din postkasse af meddelelser, som du omdirigerer eller videresender. Hvis du tilføjer en 

handling for at slette meddelelsen, sendes meddelelsen til din Slettet post-mappe og tæller stadig med, når 

grænsen for postkassen beregnes. Hvis du overskrider grænsen for postkassen, kan du blive forhindret i at 

sende eller modtage nye meddelelser, og regler for videresendelse vil muligvis ikke fungere, før du sletter 

tilstrækkeligt mange meddelelser til, at det samlede antal kommer under grænsen for postkassen. 

• Når du opretter en videresendelsesregel, kan du tilføje mere end én adresse, som der skal videresendes til. 

Det antal adresser, som du kan videresende til, kan være begrænset afhængigt af indstillingerne for din 

konto. Hvis du tilføjer flere adresser end det tilladte antal, vil videresendelsesreglen ikke fungere. Hvis du 

opretter en videresendelsesregel med mere end én adresse, skal du teste den for at sikre, at den fungerer. 

Nye afsendere vil én gang modtage dit automatiske svar, deres mail vil blive omdirigeret til din 

alternative mail, slettet og efter 30 dage tømmes postkassen.  


