VIKTIGT! Detta är gemensamt för alla telefoner oavsett fabrikat eller typ.
Kontrollera vad ni har för typ av dataplan, d.v.s. hur mycket ni betalar för datatrafik, tänk också på att
batteritiden påverkas märkbart vid täta kontroller.
Och tänk på att ni kanske vill stänga av synkroniseringen vd ”Roaming” d.v.s. när ni t.ex. är utomlands
det kan bli väldigt dyrt annars, man har kunna läsa i media om exempel på 20.000:- för en vecka, så som
sagt glöm ej bort detta.

Installera ert Microsoft Exchange konto för ActiveSync
•
•
•
•
•
•
•

Tryck på start --> Active Sync --> Meny --> Konfigurera server
I rutan ”serveradress” anger ni webmail.proclient.se. Rutan ”servern kräver en
krypterad anslutning (SSL)” ska vara i kryssad. Klicka på nästa
I rutan ”Användarnamn” skriver ni in ert användarnamn (t.ex.
calle.svensson@domain.com)
I Rutan ”lösenord” anger ni ert lösenord
I rutan ”domän” ska det vara tomt. Klicka i rutan ”Spara lösenord” om ni önskar
spara lösenordet. Klicka på nästa.
I nästa ruta väljer ni det som ska synkroniseras och väljer därefter slutför
Sedan kan ni beroende på dataplan vilja ändra hur ofta den kontrollerar med
Exchange servern, detta görs under schema.

För Sony Ericsson telefoner används det, medföljande ”Synkroniseringsprogrammet”, det hittas
oftast under, meny, inställningar, kommunikation(fliken) och synkronisering, där under skapas
ett nytt konto av typen ”Exchange ActiveSync”.
Inställningar ska göras på motsvarande sätt som ovan, glöm ej att välja dataplan, ifall det är
så att ni vill ändra hur ofta mailen kontrolleras.
För Symbian telefoner, oftast Nokia, gäller samma som ovan men med undantag
att SSL (säker anslutning) för närvarande inte ska användas, då dessa telefoner
inte stöder sk. Wildcard certifikat.
För användarnamn anges den oftast i mailadress format t.ex. calle.svensson@domain.com
men ibland kan den behöva anges DOMÄN\användarnamn (NTLM) format, detta formatet kan
dessutom anges på två olika sätt, nedan finns en lista på hur de olika varianterna kan se ut.
1. Mailadressformat då anges användarnamnet calle.svensson@domain.com och lösenord som
vanligt, men fältet domän lämnas tomt.
2. NTLM format, då anges användarnamnet alltid med domän först, och för alla Proclient’s ASP
kunder gäller domänen PROCLIENT\ följt av användarnamn oavsett vad ni har för emaildomän,
och lösenord anges som vanligt.
3. NTLM format, variant två, då anges bara användarnamnet i fältet användarnamn, lösenord som
vanligt men i fältet domän anges PROCLIENT.
Är ni osäkra på vad ni har för användarnamn i NTLM format kan ringa supporten på 0771-141300 och
fråga.
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