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Introduktion 

Med Microsoft Office 365 kan du arbeta med e-post, dokument och data från prak-
tiskt taget vilken plats och enhet som helst. Tack vare samarbetet mellan Telia och 
Microsoft har du bara en part att tala med. Vi sköter all kontakt med Microsoft åt dig. 

Tack vare ditt val av Telia som leverantör får du ett antal ytterligare fördelar: 

• Hjälp med migrering av din nuvarande tjänst till Office 365. 

• Supportpaketet Telia Office Alltid, som ger ditt företag en virtuell it-avdelning att 
använda vid behov. Resultatet är att du får mer tid över för verksamheten och 
kunderna. 

• Möjligheten att utnyttja Microsoft Office 365 effektivt var du än befinner dig tack 
vare Telias anslutningar. 

• Enkel och smidig administration via Telia Business Apps, din portal för 
molntjänster 

Ordförklaringar 

Domännamn 
Namn på en administrativ enhet på internet. Domännamnet gör det enklare att nå 
webbplatser, skicka e-post osv, eftersom internetanvändarna inte behöver ange 
ip-adresser. Se även DNS nedan. 

DNS 
Förkortning av Domain Name System, ett system som förenklar adressering av 
datorer på ett ip-nätverk, t.ex. internet. Dns kopplar ihop ip-adresser med do-
männamn (se ovan) och fungerar alltså som en sorts ”telefonkatalog” för inter-
net. 

MX-pekare 
Inställning i en e-postlösning som styr vilken e-postserver som ska hantera in-
kommande e-post. Man kan lista flera MX-pekare i prioriteringsordning; om 
e-posten av någon anledning inte kan levereras till den högst prioriterade servern 
letar systemet vidare i listan till en åtkomlig server påträffas. Förkortningen MX 
står för Mail Exchange.  

CNAME 
Typ av databaspost i DNS. Förkortning av Canonical Name Record; ett alias för 
att representera en ip- adress. Används för att peka domännamnet mot en egen 
server utan att använda sig av en ip-adress. 

TXT 
Typ av databaspost i DNS. Används för att lagra data som hör till ett visst värd-
namn. Kan också användas för godtycklig textinformation, riktad till användare.  
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Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 

Öppna webbläsaren. Skriv adressen telia.se/mspa i adressfältet och tryck Enter. 

Webbläsaren öppnar inloggningssidan för Mina Sidor på Arbetet på Telias webb-
plats. 

Klicka på länken Registrera dig. 
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Läs igenom informationstexten och klicka därefter på Registrera. 
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Skriv in dina användaruppgifter 

Klicka på knappen Nästa. 
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Kontrollera att uppgifterna är korrekta. 

Skriv in kontaktinformation 

Klicka på knappen Nästa. 
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Kontrollera att uppgifterna är korrekta. 

Markera kryssrutan Jag accepterar villkoren… 

Klicka på knappen Godkänn. 
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Aktivera Office 365 i Telia Business Apps 

Som huvudadministratör behöver du nu aktivera ditt administratörskonto och  
tjänsten Microsoft Office 365. Du aktiverar och administrerar Microsoft Office 365 via 
portalen Telia Business Apps. Om du inte vill bli huvudadministratör för tjänsten så 
bör du kontakta den som tecknat tjänsten. 

Efter att du gjort din beställning av Office 365 kommer tjänsten att skicka en inbju-
dan via e-post till dig. I texten finns en aktiveringslänk. Klicka på denna länk. 
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Skriv in ditt användarnamn och lösenord till Mina Sidor på Arbetet. 

Klicka på knappen Logga in. 

 

Om du glömt ditt användarnamn eller lösenord klickar du på länken Har du glömt 
ditt användarnamn eller lösenord? och följer instruktionerna. 
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Telia Business Apps öppnas i din webbläsare och en informationsruta visar att du 
har accepterat din inbjudan. 

Klicka på knappen Fortsätt. 
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Klicka på ikonen  för att gå vidare till aktiveringen av Microsoft Office 365. 

 



Kom-igång-guide för Administratör  •  12 

2012-12-03 

 

 

Klicka på knappen  vid den variant av Microsoft Office 365 som du vill aktivera. 
Tjänsten öppnar en menyruta. 

Klicka på menyvalet Aktivera tjänsten. 
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Tjänsten öppnar följande informationsruta. Läs igenom texten och klicka på  
knappen Nästa. 

 



Kom-igång-guide för Administratör  •  14 

2012-12-03 

 

 

Tjänsten öppnar följande informationsruta, där du ser vilka tillval som du köpt. 
Läs igenom texten och klicka på knappen Nästa. 
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Textrutor markerade med * (asterisk) är obligatoriska och måste alltså innehålla text 
för att du ska kunna fortsätta. Komplettera därför eventuell saknad information. 

Rulla ner till formulärets återstående textrutor. 
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Kontrollera på samma sätt som under punkt 12 att de återstående obligatoriska 
textrutorna har information. 

Klicka på knappen Nästa. 
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Klicka på knappen Nästa. 
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Godkänn de villkor som är förknippade med tjänsten genom att markera samtliga 
kryssrutor. 

Klicka på knappen Bekräfta. 
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Klicka på knappen Fortsätt. 
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Tjänsten bekräftar att aktiveringen har inletts. Klicka på knappen OK. 
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Ikonen  visar att aktiveringen pågår. 

Övriga ikoners utseende och innebörd framgår här. 
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Verifiera och konfigurera företagets domän 

Om ditt företag redan äger en domän (t.ex. mydomain.se) kan du konfigurera den så 
att den fungerar med dina Microsoft Office 365-tjänster. I så fall måste du först verifi-
era domänen för att bekräfta att du äger den. 

Om företaget inte har någon domän kan du registrera en på www.telia.se/doman. 

För att kunna verifiera domänen måste du skapa en så kallad DNS-post hos din 
DNS-leverantör, Office 365 använder sedan den informationen för att bekräfta att du 
äger domänen. 

Exakt hur du går till väga beror på vilken DNS-leverantör ditt företag använder. Här 
följer exempel för Telia, Loopia och Binero. 
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Domän hanterad av Telia 

Du har fått ett e-postmeddelande för att slutföra aktiveringen av tjänsten Microsoft 
Office 365. Anteckna aktiveringskoden. 

Klicka på länken. 
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Skriv in de administratörsuppgifter som du fick när du beställde DNS eller domän. 

Klicka på knappen Logga in.  
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Klicka på knappen Verifiera domän på raden för den domän där ditt företag vill 
använda Office 365. 

 

Kontrollpanelen öppnar dialogrutan Verifiera domän. Skriv in den aktiveringskod som du 
fått i e-postmeddelandet Microsoft Office 365 – Instruktioner att slutföra aktivering. 

Klicka på knappen Genomför. 
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Kontrollpanelen visar på nytt listan med företagets domän(er). Statusikonen har bytt 
utseende och visar att den aktuella domänen har verifierats 

 

              Inom 72 timmar kommer dina domäninställningar att fungera globalt över internet. När Office 365 verifierat att 
du lagt in en godkänd DNS-post kommer tjänstens status att ändras till Aktiv i portalen Telia Business Apps och du får 
en bekräftelse via e-post. 

Avsluta genom att klicka på knappen                    i kontrollpanelens fönsterlist. 
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Gå till webbadressen telia.se/mspa, logga in på Mina Sidor på Arbetet och öppna 
Kontrollpanelen i Telia Business Apps. 

Ikonen        bekräftar att tjänsten är aktiverad. 
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Domän hanterad av Loopia 

Du har fått ett e-postmeddelande för aktivering av tjänsten Microsoft Office 365. 
Anteckna aktiveringskoden. 

 

Öppna webbläsaren och skriv in adressen www.loopia.se/loggain i adressfältet. 
Webbläsaren öppnar Loopias startsida. 

Skriv in dina inloggningsuppgifter som administratör på Loopia Kundzon. 
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Klicka på menyn Domän och webb. 

Klicka på menyvalet Domäninställningar. 
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Sidan för domäninställningar öppnas. Öppna listrutan Domän och markera den 
domän vars inställningar du vill ändra. 

Klicka på fliken DNS-editor. 
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Rulla ner till botten av sidan. 

I textrutan Subdomän: skriv in @ 

Öppna listrutan Typ och markera TXT. 

I textrutan TTL: skriv in 3600. 

I textrutan Data; skriv in aktiveringskoden som du fick i e-postmeddelandet 
Microsoft Office 365 – Instruktioner för att slutföra aktivering. 

              Aktiveringskoden ska inledas och avslutas med citationstecken: ” 

Klicka på knappen Skapa. 

 

              Inom 72 timmar kommer dina domäninställningar att fungera globalt över 
internet. När Office 365 verifierat att du lagt in en godkänd DNS-post kommer tjäns-
tens status att ändras till Aktiv i portalen Telia Business Apps och du får en bekräf-
telse via e-post. 

                       Om du har en e-posttjänst på din domän och ändrar 
MX-pekaren innan du migrerat din e-post till Microsofts Exchange-
server kommer din e-posttjänst att sluta fungera. 

              Om du inte har en e-posttjänst på din domän idag kan du 
även ändra MX-pekaren. Klicka här för instruktioner.  
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Logga ut från Loopias administrationsverktyg. Gå till webbadressen telia.se/mspa, 
logga in på Mina Sidor på Arbetet och öppna Kontrollpanelen i Telia Business Apps. 

Ikonen        bekräftar att tjänsten är aktiverad. 
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Domän hanterad av Binero 

Du har fått ett e-postmeddelande för aktivering av tjänsten Microsoft Office 365. 
Anteckna aktiveringskoden. 

 

Öppna webbläsaren och skriv in adressen www.binero.se i adressfältet. Webbläsa-
ren öppnar Bineros startsida. 



Kom-igång-guide för Administratör  •  34 

2012-12-03 

 

 

Klicka på knappen KONTROLLPANEL. 

Skriv in dina inloggningsuppgifter som administratör i Bineros kontrollpanel. 

Klicka på knappen Logga in. 
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Klicka på menyn Domännamn. 

Klicka på menyvalet DNS. 
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Klicka på ikonen  för att öppna domänlistan och markera den domän vars 
inställningar du vill ändra. 
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Klicka på knappen Lägg till. 
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I textrutan Subdomän: skriv in @ 

Öppna listrutan Typ och markera TXT. 

I textrutan TTL: skriv in 3600. 

I textrutan Data; skriv in aktiveringskoden som du fick i e-postmeddelandet 
Microsoft 365 – Instruktioner för att slutföra aktivering. 

              Aktiveringskoden ska inledas och avslutas med citationstecken: ” 

Klicka på knappen Spara. 

 

              Inom 72 timmar kommer dina domäninställningar att fungera globalt över 
internet. När Office 365 verifierat att du lagt in en godkänd DNS-post kommer tjäns-
tens status att ändras till Aktiv i portalen Telia Business Apps och du får en bekräf-
telse via e-post. 

                       Om du har en e-posttjänst på din domän och ändrar MX-pekaren 
innan du migrerat din e-post till Microsofts Exchange-server kommer din e-posttjänst 
att sluta fungera. 

               Om du inte har en e-posttjänst på din domän idag kan du även ändra 
MX-pekaren. Klicka här för instruktioner. 
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Logga ut från Bineros administrationsverktyg. Gå till webbadressen telia.se/mspa, 
logga in på Mina Sidor på Arbetet och öppna Kontrollpanelen i Telia Business Apps. 

Ikonen        bekräftar att tjänsten är aktiverad. 
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Domän hanterad av övriga DNS-leverantörer 

Logga in i din DNS-leverantörs administrationsverktyg. 

Öppna sidan för DNS-hantering. Eventuellt behöver du gå till de avancerade inställ-
ningarna. 

Börja med att verifiera domänen för att bekräfta att du äger den. Detta gör du genom 
att lägga till en DNS-post med följande innehåll: 

 DNS-post 

Subdomän @ 

Typ TXT 

TTL 3600 

Data (Den aktiveringskod som du fick i e-postmeddelandet 
Microsoft 365 – Instruktioner att slutföra aktivering. 
Observera att koden ska inledas och avslutas med 
citationstecken. Exempel: ”MS=ms1234567” 

För att Microsoft Lync ska fungera måste du dessutom lägga till följande 
DNS-poster: 

 DNS-post 1 DNS-post 2 DNS-post 3 

Subdomän sip lyncdiscover _sipfederationtls._tcp 

Typ CNAME CNAME SRV 

TTL 3600 3600 3600 

Data sipdir.online.lync.com webdir.online.lync.com 100 1 506 1 sipfed.online.lync.com 

För att minska eventuell spam rekommenderar vi att du konfigurerar en så kallad 
SPF-post: 

 SPF-post 

Subdomän @ 

Typ TXT 

TTL 3600 

Data ”v=spf1 include:outlook.com ~all” 



Kom-igång-guide för Administratör  •  41 

2012-12-03 

 

 

Om du ska installera en lokal e-postklient rekommenderar vi att du konfigurerar 
Autodiscover. Eventuellt behöver du radera redan befintlig inställning för Autodiscover. 

 Autodiscover-post 

Subdomän autodiscover 

Typ CNAME 

TTL 3600 

Data autodiscover.outlook.com 

Logga ut från din DNS-leverantörs administrationsverktyg. Gå till webbadressen 
telia.se/mspa, logga in på Mina Sidor på Arbetet och öppna Kontrollpanelen i Telia 
Business Apps. 

Ikonen        bekräftar att tjänsten är aktiverad. 

 

 

             Inom 72 timmar kommer dina domän-
inställningar att fungera globalt över internet.  
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Lägga till användare 

Användare som har e-postadress 

Logga in på Telia Business Apps och klicka på ikonen  för att öppna 
kontrollpanelen. 
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Kicka på länken Lägg till användare. 
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Skriv in användarens namn i textrutan Namn. 
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Skriv in användarens e-postadress i textrutorna e-post och Upprepa. 

Klicka på knappen Bekräfta 

 

              Om du inte fyller i användarens e-postadress kommer användarens inbjudan i 
stället att visas på din skärm. Skriv ut den och lämna den till den nya användaren. 
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Tjänsten öppnar en informationsruta som bekräftar att inbjudan har skickats till 
användaren. Klicka på knappen OK. 
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Innan användaren har accepterat din inbjudan visar kontrollpanelen ikonen  för att 
indikera att inbjudan väntar på bekräftelse. 
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Användare som saknar e-postadress 

Skriv in användarens namn i textrutan Namn. 

Klicka på knappen Bekräfta. 
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Klicka på knappen Öppna (Open om du använder engelsk språkversion av 
Windows) för att öppna inbjudan. 
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Skriv ut inbjudan och lämna över den till användaren. Hon eller han får logga in på 
Telia Business Apps och aktivera tjänsten manuellt. 
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Tilldela tjänster till användare 

Om du inte redan har öppnat kontrollpanelen: logga in på Mina Sidor på Arbetet, välj 

Telia Business Apps och klicka på ikonen . 

Tilldela en viss tjänst till en viss användare genom att klicka på ikonen  till höger 
om användaren och i den aktuella tjänstens kolumn. 
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Tjänsten öppnar följande informationsruta. Läs igenom texten och klicka på  
knappen Nästa. 
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En dialogruta öppnas, där du ser vilka tillval som du köpt. 
Läs igenom texten och klicka på knappen Nästa. 
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Textrutor markerade med * (asterisk) är obligatoriska och måste alltså innehålla text 
för att du ska kunna fortsätta. Komplettera därför med eventuell saknad information. 

Rulla ner till formulärets återstående textrutor. Kontrollera på samma sätt som under 
punkt 3 att de återstående obligatoriska textrutorna har information. 

Klicka på knappen Nästa. 
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Klicka på knappen Aktivera. 
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Klicka på knappen Fortsätt. 

 

Tjänsten bekräftar att tilldelningen har inletts. Klicka på knappen Ok. 
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Ikonen  indikerar att tjänsten aktiverats för den aktuella användaren. 
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Ändra tjänstetilldelning för användare 

Det är enkelt att ändra tjänstetilldelning för en användare från varianten Office 365 
Standard till Office 365 Premium eller omvänt. Gör så här: 

Om du inte redan har öppnat kontrollpanelen: logga in på Mina Sidor på Arbetet, välj 

Telia Business Apps och klicka på ikonen . 

Leta upp den aktuella användaren och klicka på ikonen  för den tjänst som du vill 
byta ut. 
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Tjänsten öppnar följande dialogruta. Klicka på menyvalet Avaktivera tjänsten. 

 

Tjänsten öppnar följande dialogruta. Läs varningstexten noga och klicka därefter på 
knappen Bekräfta. 

 

Tjänsten öppnar följande informationsruta. Klicka på knappen Ok. 

 

Den kompletta texten i dialogrutan lyder: 

Om du fortsätter kommer användarspecifik tjänstedata endast 
vara tillgänglig under tio dagar. Vid byte mellan Standard och 
Premium måste den nya tjänsten aktiveras inom denna tid. 

Vid byte av tjänst, kan det ta upp till 24 timmar innan den nya 
tjänsten är aktiv för användaren och under tiden går det varken 
att skicka eller ta emot några e-mejl. Efter inloggning hos Micro-
soft kan användaren behöva uppdatera sidan i sin webbläsare 
för att nå den nya tjänsten. 
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Kontrollpanelen visar nu ikonen  vid den aktuella positionen och bekräftar där-
med att tjänsten är borttagen. 

 

Tilldela användaren en annan tjänst enligt avsnittet Tilldela tjänster till användare 
på sidan 51. 

              Det kan ta upp till 24 timmar innan den nya tjänsten är aktiv och vi rekom-
menderar därför att informera användaren att det varken går att skicka eller ta emot 
e-post under denna tiden. 
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Ändra rättigheter för användare 

Logga in på Telia Business Apps och klicka på ikonen  för att öppna 
kontrollpanelen. 

Klicka på användarens namn i vänsterspalten. Tjänsten öppnar dialogrutan Admini-
strera användare. 

Klicka på listrutan Administratörsrättigheter. 

Markera den rättighet som du vill ge användaren 

Klicka på knappen Bekräfta. 

 

              Rättigheter för en användare kan endast höjas en nivå i taget. Om du vill 
göra någon som är Ej administratör till Huvudadministratör måste du först ändra 
behörigheten till Administratör och bekräfta denna ändring. 
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Händelselogg för användaradministration 

Logga in på Telia Business Apps och klicka på ikonen  för att öppna 
kontrollpanelen. 

Klicka på länken Händelselogg. 
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Ställ in önskat från- och till-datum på något av följande sätt: 

• skriv datum direkt i textrutorna 

• klicka på ikonerna         för att öppna kalendrarna och där klicka på önskade 
datum. 

Klicka på knappen Sök. 
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Kontrollpanelen presenterar en lista med loggade händelser. 

Mer information om de olika händelserna får du genom att klicka på ikonen  
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Migrera befintlig e-postlösning 

Om ditt företag har en befintlig e-postlösning som ni vill flytta över till e-post-
funktionen i Microsoft Office 365 finns två alternativ: 

• Beställ tillvalstjänsten Migrering, så får du hjälp av en erfaren Telia-tekniker att 
placera allt på rätt plats i den nya miljön. 

• Genomför migreringen på egen hand. 

Migrera med stöd av Telia 

Om du inte redan gjort det, verifiera ditt företags domän enligt avsnittet Verifiera och 
konfigurera företagets domän på sidan 22. 

En tekniker från Telia kommer att kontakta dig enligt tidigare överenskommelse. 
Teknikern samlar tillsammans med dig in information om din nuvarande tjänst. 

             För att underlätta processen är det en god idé att radera gamla eller onödiga 
e-postmeddelanden före migreringen. Ta helst en säkerhetskopia på det gamla 
e-postsystemet. 

Teknikern påbörjar migreringsarbetet. Din nya Office 365-lösning skapas i bakgrun-
den och data från den gamla tjänsten kopieras över. Under tiden kan du lugnt arbeta 
vidare som tidigare. När alla data är kopierade till Office 365 tar Telia kontakt med 
dig igen. 

För att din e-post ska börja levereras till din nya tjänst måste den så kallade 
MX-pekaren ändras. Det sker på motsvarande sätt som när du verifierade domänen. 
Läs mer i avsnittet Verifiera och konfigurera företagets domän på sidan 22. 

Om du använder ett e-postprogram (t.ex. Microsoft Outlook) för att hantera din 
e-post behöver programmet konfigureras för att fungera tillsammans med Office 
365. Har du valt tilläggstjänsten Office 365 Kom-igång hjälper Telia dig även med 
detta. Men först måste du besöka Telia Business Apps-portalen för att skapa ett 
lösenord till inloggningen. 

När alla användare har konfigurerat om sina e-postprogram(eller beslutat sig för att 
hantera e-posten via sina webbläsare) kommer en sista synkronisering att göras. 

Migrera på egen hand 

Om du inte redan gjort det, verifiera ditt företags domän enligt avsnittet Verifiera och 
konfigurera företagets domän på sidan 22. 

Har du valt att inte kopiera över dina gamla data behöver du nu ändra eller skapa 
den så kallade MX-pekaren. Det sker på motsvarande sätt som när du verifierade 
domänen. 
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Om du använder ett e-postprogram (t.ex. Microsoft Outlook) för att läsa din e-post 
behöver programmet konfigureras för att fungera tillsammans med Office 365. Men 
först måste du besöka Telia Business Apps-portalen för att skapa ett lösenord till 
inloggningen. Har du valt tilläggstjänsten Office 365 Kom-igång hjälper Telia dig 
med konfigurationen. 
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Styr om din e-post till Office 365 

Innan du går vidare med detta avsnitt ska du genomföra en eventuell överflyttning av 
e-postlådor. 

För att din e-post ska börja levereras till din nya Office 365-tjänst måste du göra 
ytterligare domän- och DNS-inställningar. Exakt hur detta går till beror på vilken 
DNS-leverantör du använder. Nedan ger vi exempel för Telia, Loopia och Binero. 

Domän hanterad av Telia 

Öppna webbläsaren. Skriv adressen http://hcp.webhosting.telia.com/office365  
i adressfältet och tryck Enter. 

Skriv in de administratörsuppgifter som du fick när du beställde DNS eller domän. 

Klicka på knappen Logga in.  

 

http://hcp.webhosting.telia.com/office
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Kontrollpanelen visar listan med ditt företags domän(er).  
Klicka på knappen Styr om din e-post för den aktuella domänen. 
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Kontrollpanelen öppnar dialogrutan Aktivera e-post. Klicka på knappen Genomför. 
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Kontrollpanelen visar listan med ditt företags domän(er). Statusikonen har bytt 
utseende och visar att du gjort alla inställningar för den aktuella domänen. 

 

Avsluta genom att klicka på knappen                    i kontrollpanelens fönsterlist. 
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Domän hanterad av Loopia 

Öppna webbläsaren och skriv in adressen www.loopia.se/loggain i adressfältet. 

Skriv in dina inloggningsuppgifter som administratör på Loopia Kundzon. 

 

Klicka på menyn E-post. 

Klicka på menyvalet E-postval för domännamn. 
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Öppna listrutan Välj domännamn 

Markera den domän där du vill styra om e-posten. 
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Markera alternativknappen Hantera e-post med extern server (MX-pekning). 

I textrutan Prioritet: skriv in 10. 

I textrutan Mål: skriv in foretaget-se.mail.eo.outlook.com. 

              Ersätt foretaget-se med ditt företags domännamn. Punkten i domännamnet 
ska bytas ut mot bindestreck. 

Klicka på knappen Genomför ändring. 

 

Fortsätt att göra övriga DNS-inställningar enligt avsnittet Domän hanterad av Loopia på sidan 79. 
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Domän hanterad av Binero 

Öppna webbläsaren och skriv in adressen www.binero.se i adressfältet. 

Klicka på knappen KONTROLLPANEL. 

Skriv in dina inloggningsuppgifter som administratör i Bineros kontrollpanel. 

Klicka på knappen Logga in. 
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Klicka på menyn Domännamn. 

Klicka på menyvalet DNS. 
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Klicka på ikonen  för att öppna domänlistan och markera den domän vars 
inställningar du vill ändra. 
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Klicka på knappen Lägg till. 
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I textrutan Subdomän: skriv @ 

Öppna listrutan Typ och markera MX. 

I textrutan TTL: skriv in 3600. 

I textrutan Mål: skriv in foretaget-se.mail.eo.outlook.com  

              Ersätt foretaget-se med ditt företags domännamn. Punkten i domännamnet 
ska bytas ut mot bindestreck. 

Klicka på knappen Spara. 

 

              Inom 72 timmar kommer dina domäninställningar 
att fungera globalt över internet.  

Fortsätt att göra övriga DNS-inställningar enligt avsnittet Domän hanterad av Binero: på sidan 83. 
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Övriga DNS-inställningar 

Domän hanterad av Loopia 

Du har nyss styrt om e-posten för ditt företags domän. Loopias Kundzon visar där-
med nedanstående sida. Gör så här: 

Klicka på menyn Domän och webb. 

Klicka på menyvalet Domäninställningar. 
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Sidan för domäninställningar öppnas. Öppna listrutan Domän och markera den 
domän vars inställningar du vill ändra. 

Klicka på fliken DNS-editor. 
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Rulla ner till botten av sidan. Där finns följande formulär med vars hjälp du skapar 
fler DNS-poster: 

 

För att Microsoft Lync ska fungera måste du skapa tre nya DNS-poster på följande 
sätt: 

Skriv in värdena från tabellkolumnen DNS-post 1 i motsvarande textrutor. 
Klicka sedan på knappen Skapa. 

Skapa på samma sätt ytterligare två DNS-poster med värden från kolumnerna  
DNS-post 2 respektive DNS-post 3. 

 DNS-post 1 DNS-post 2 DNS-post 3 

Subdomän sip lyncdiscover _sipfederationtls._tcp 

Typ CNAME CNAME SRV 

TTL 3600 3600 3600 

Data sipdir.online.lync.com webdir.online.lync.com 100 1 506 1 sipfed.online.lync.com 
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För att minska eventuell spam rekommenderar vi att du konfigurerar en så kallad 
SPF-post: 

 SPF-post 

Subdomän @ 

Typ TXT 

TTL 3600 

Data ”v=spf1 include:outlook.com ~all” 

Om du ska installera en lokal e-postklient rekommenderar vi att du konfigurerar  
Autodiscover. Eventuellt behöver du radera redan befintlig inställning för Autodiscover. 

 Autodiscover-post 

Subdomän autodiscover 

Typ CNAME 

TTL 3600 

Data autodiscover.outlook.com 

             Inom 72 timmar kommer dina domän-
inställningar att fungera globalt över internet.  
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Domän hanterad av Binero 

Du har nyss styrt om e-posten för ditt företags domän. Bineros kontrollpanel visar 
därmed nedanstående sida. Gör så här: 

Klicka på knappen Lägg till 
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Kontrollpanelen öppnar följande formulär med vars hjälp du skapar fler DNS-poster: 
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För att Microsoft Lync ska fungera måste du skapa tre nya DNS-poster på följande 
sätt: 

Skriv in värdena från tabellkolumnen DNS-post 1 i motsvarande textrutor. 
Klicka sedan på knappen Skapa. 

Skapa på samma sätt ytterligare två DNS-poster med värden från kolumnerna  
DNS-post 2 respektive DNS-post 3. 

 DNS-post 1 DNS-post 2 DNS-post 3 

Subdomän sip lyncdiscover _sipfederationtls._tcp 

Typ CNAME CNAME SRV 

TTL 3600 3600 3600 

Data sipdir.online.lync.com webdir.online.lync.com 100 1 506 1 sipfed.online.lync.com 

För att minska eventuell spam rekommenderar vi att du konfigurerar en så kallad  
SPF-post: 

 SPF-post 

Subdomän @ 

Typ TXT 

TTL 3600 

Data ”v=spf1 include:outlook.com ~all” 

Om du ska installera en lokal e-postklient rekommenderar vi att du konfigurerar  
Autodiscover. Eventuellt behöver du radera redan befintlig inställning för Autodiscover. 

 Autodiscover-post 

Subdomän autodiscover 

Typ CNAME 

TTL 3600 

Data autodiscover.outlook.com 

 

             Inom 72 timmar kommer dina domän-
inställningar att fungera globalt över internet.  
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