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Konfiguration af mail og Kalender 
IPhone og IPad - IoS 8

Denne vejledning viser hvordan du konfiguere 
din mail og kalender på både din iPhone og iPad. 
Billederne brugt i guiden er fra en iPhone, men 
fremgangsmåden er magen til på en iPad.

aarhus Universitet har en sikkerhedspolitik, som 
betyder, at der skal benyttes pinkode, og at telefonen 
skal låse automatisk  efter max. 10 min, hvor den ikke 
er i brug, så den kun kan åbnes med pinkoden. dette 
gælder også mobiltelefoner købt for private midler. 

Minimum passwordlængde: Fire karakterer.

Slet din gamle konto først
har du ikke en gammel mailkonto fra aU på din 
iPhone/iPad, kan du springe dette punkt over og gå 
direkte til side 2.

hvis du i forvejen har din aU mail (og kalender) på 
din iPhone/iPad, skal du først slette denne gamle 
opsætning.

Tryk først på “indstillinger” på startskærmen.

Tryk herefter på “e-mail, kontakter, kalendere”

Tryk nu på din au konti. I dette tilfælde hedder den 
“arbejde”

gå nu i ned i bunden af menuen og tryk “Slet konto” 
Bekræft nu dit valg ved at trykke “Slet fra min iPhone”

du har nu slettet den pågældende konto og kan nu 
opsætte en e-mail konto ved at gå til næste side.

 Se nærmere på www.au.dk/brugeraktivering
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opsætning af konto
 
Tryk først på “indstillinger” på startskærmen.

Tryk herefter på “e-mail, kontakter, kalendere”

Tryk nu på  “tilføj konto”

Tryk nu på  “exchange”
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Skriv nu din au mail ved feltet e-mail 
Skriv din adgangskode som du også bruger på 
http://mit.au.dk 
Skriv en valgfri beskrivelse af kontoen 
Tryk nu “næste” i øverste højre hjørne

Skriv nu din au mail ved feltet e-mail 
Skriv mail.au.dk ved feltet Server 
Skriv uni ved feltet domain 
Skriv dit brugernavn 
nB! Du kan finde dit brugernavn på http://mit.au.dk. 
det står til højre for dit navn. 
Skriv din adgangskode som du også bruger på 
http://mit.au.dk 
Skriv en valgfri beskrivelse af kontoen 
Tryk nu “arkiver” eller “næstre i øverste højre hjørne
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På denne skærm kan du vælge, hvilke emner din 
iPhone/iPad skal hente og synkronisere. når du 
har valgt dine ønsker, skal du trykke på knappen 
“arkiver”.

e-mail er dine e-mails.

Kontakter er mailadresser, telefonnumre og andre 
informationer på kontaktpersoner i outlook.

Kalendere er din personlige kalender, som du også 
kender fra outlook.

Påmindelser er notifikationer om begivenheder i 
din kalender, som oftest kommer 10-15 minutter, før 
begivenheden begynder.

noter er notater som du du synkronisere mellem din 
iPhone/iPad og outlook på computeren.

din mailkonto er nu oprettet og vises med det 
navn, du gav kontoen i feltet “Beskrivelse” under 
opsætningen.

Ønsker du hjælp eller har du yderligere spørgsmål, 
beder vi dig kontakte dit hovedområdes IT-Support. 
Besøg http://au.dk/it for kontaktinformationer.


