Exchange på iPhone/iPad
Notodden kommune bytter sitt mailsystem fra Lotus Notes til Microsoft Exchange, som er en felles
løsning for alle kommunene i Kongsbergregionen. I den forbindelse må du legge inn ny mailkonto på
din mobil eller nettbrett.
Denne installasjonen skal bare benyttes på enheter som tilhører Notodden kommunes innkjøpte
enheter. Det er ikke lov å legge inn mail og kalender på private enheter.
Vi setter sikkerhet høyt og vi krever derfor at dere har minimum 4 tegns kodelås på din mobil/
nettbrett, eller at dere benytter Touch ID.

Installasjon av Exchange:
Trykk på Innstillinger – Velg Mail, kontakter, kalendere

Velg Legg til konto
Velg Exchange

Skriv inn din e-post adresse og passord (passordet du skal bruke, er det som du benytter for å logge
inn i VDI - Åpent nett)
Klikk på Neste

Velg hva du vil synkronisere med Exchange basen og Klikk på Arkiver

Du har nå fått en ny konto under Mail, Kalender, Kontakter som heter Exchange.
Velg konto Exchange – Velg Synkroniser e-post for – Her velger du hvor mye mail du vil ha
synkronisert på din mobil eller nettbrett. Hvis du velger Ingen begrensning så vil du kunne søke i
eldre mailer.

Gå ut av innstillinger og klikk på E-post og kalender og se at du har fått opp Exchange.
Hvis du står i innboksen i Lotus Notes – velg Tilbake – Her ser du oversikt over de mailkontoene som
du har installeret, her ser du Exchage – Klikk på denne og se at mailene dine har kommet inn.
Nå må du sette ny standardkalender og Standard Mail og evt kontakter.
Velg Innstillinger – Mail, kontakter, kalender – Velg Standardkonto under Mail - Her står den nå på
IBM Lotus Notes – denne må nå byttes til Exchange
Gjør det samme for Kalender og evt kontakter.

Slette Lotus Notes profilen
Velg Innstillinger - Generelt – Profiler – Velg IBM Lotus Notes profilen og slett denne.

