Skal du have en ny e-mailadresse?
Læs med og bliv klogere
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Find en ny e-mailudbyder
Der er et stort udvalg af gratis e-mailudbydere. Tre af de største er Gmail,
Microsoft Outlook og Yahoo. Fælles
for dem er, at de er pålidelige og opfylder den normale brugers behov for
en e-mailudbyder.
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Vælg ny e-mailadresse
Når du skal vælge en ny e-mailadresse,
er det godt at kalde den noget som kan
holde i mange år. Her har store og små
bogstaver har ingen betydning. Det er
bedst at bruge ens navn, men dette er
ofte ikke muligt. I stedet kan man vælge
at bruge ens efternavn/mellemnavn,
initialer eller en blanding, eksempelvis:
• jensen@gmail.com
• jj@yahoo.dk
• jjensen@mail.dk
• jens@mail.dk

Overfør dine kontakter
Sørg for at få overført dine kontakter
fra den gamle e-mailkonto til den
nye. De fleste e-mailudbydere har en
mulighed, for at kunne eksportere
hele din kontaktliste som en såkaldt
pst eller CSV fil. Denne fil kan du så
uploade til din nye e-mailadresse.
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Skriv til dine kontakter
Husk at sende en e-mail til de kontakter, som du ønsker, skal have din
nye e-mailadresse. Hvis du vil sende
én e-mail til flere, så husk at skrive
e-mailadresserne i BCC boksen, på
den måde kan modtagerne ikke se
hinanden.

Videresend e-mail til ny
e-mailadresse
Hvis det er muligt behold din gamle
e-mailadresse et stykke tid efter
oprettelse af den nye. Så kan du
sætte den gamle e-mailadresse til at
videresende e-mails til din nye. På den
måde kan du fange steder, hvor du ikke
har fået ændret din e-mailadresse.

Ret e-mailadresse
Sørg for at få rettet din e-mailadresse,
alle de vigtige steder, hvor den er
registreret, eksempelvis:
• Borger.dk
• Netbank
• E-boks
• Facebook
• Andre sociale medier
• Medlemskaber
• Nyhedsbreve
• Abonnementer, fx din internetudbyder
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