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Konfiguration av Outlook 2007 

Steg för steg 

Starta Outlook och klicka i ”Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt” 
och välj nästa. 

 

 

 

Välj Microsoft Exchange och klicka nästa 

 

Fyll i servernamn enligt bilden nedan (exchmbx001.cust.bradata.com) samt användarnamnet och 
klicka sedan på knappen ”Fler inställningar” 
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Dyker detta meddelande upp så är det bara att klicka OK 2 gånger för att komma in under ”Fler 
inställningar” 

 

Går sedan till fliken anslutningar och bocka i ”Anslut till Microsoft Exchange med HTTP” och 
klicka på ”Proxyinställningar för Exchange” 
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Här fyller man i secure.bdnc.se som proxy samt bockar för ”I snabba nätverk, anslut först med 
HTTP och sedan med TCP/IP” enligt bilden nedan och klicka sedan på OK 2 gånger. 

 

Klicka OK på denna ruta. 

 

Klicka sedan på ”Kontrollera namn” då ska denna ruta dyka upp. Fyll då i cust\användarnamn 
som användarnamn samt ditt lösenord. 
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Då visas denna bild med servernamn och namn understruket, klicka då nästa och slutför. 

 

 

Nu är det klart! 

 

Spara lösenordet 

Vill man spara lösenordet så man slipper knappa in det varje gång man startar Outlook så kan 
enkelt göra det så här. 

För Windows 7 - Gå in under Startmenyn och starta Kontrollpanelen. Klicka på ”Användarkonton 
och barnspärr” och starta sedan ”Hanteraren för inloggningsuppgifter” och klicka sedan på ”Lägg 
till en Windows-autentiseringsuppgift” 

Skriv in secure.bdnc.se som adress och sedan cust\användarnamn och ditt lösenord och klicka 
på OK, enligt bilden nedan. 
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Klicka på ”Lägg till en Windows-autentiseringsuppgift” igen och skriv nu in *.cust.bradata.com 
som adress samt cust\användarnamn som användarnamn och ditt lösenord och välj OK enligt 
bilden nedan. 

 

För Windows XP – Gå in under startmenyn och starta Kontrollpanelen. Klicka på 
Användarkonton och gå till fliken Avancerat och klicka ”Hantera nätverkslösenord” Spara sedan 
samma uppgifter som för Windows 7 enligt ovan. 

 

Nu är det klart! 


