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Veiledning for skybrukere (Office365) 

 

GK E-post på mobil:  

Dette er en veiledning for skybrukere (Office 365 brukere) på oppsett av epost på mobil og for 

tilgang til epost via en PC.   

For å kunne lese epost på mobil må du først sette opp kontoen som beskrevet under. Du kan også 

åpne eposten på PC ved å følge linken beskrevet nederst i veiledningen.   

Vi anbefaler at du sletter din nåværende Exchange konto (GK konto) 

på din mobil og deretter setter den opp på nytt.  

iPhone\iPad: 

Innstillinger -> Mail, kontakter, kalendere -> Legg til konto -> 

Exchange 

 

E-mail: fornavn.etternavn@gk.no 

Domain: "blank" (la denne stå tom) 

Username: fornavn.etternavn@gk.no 

Password: ditt GK Passord 

Exchange server\tjener: outlook.office365.com 

Use secure connection/SSL : Svar Ja på "pop-up", hvis det 

dukker opp.  

 

 

Android (Samsung):  

 

E-post -> Legg til e-postkonto -> legg inn din GK e-post adresse og 

ditt GK Passord -> Microsoft Exchange ActiveSync -> hvis det dukker 

opp spørsmål om Sikkerhetssertifikat -> velg Fortsett.  

 

Etter hvert vil det dukke opp en beskjed med at "Oppsettet kunne 

ikke fullføres" -> Trykk OK på denne.  

 

Endre Domene\brukernavn feltet til: \fornavn.etternavn@gk.no (Må 

ha \ før e-postadressen!) 

Endre adressen i Exchange tjener til outlook.office365.com 

Svar Ja på "pop-up", hvis det dukker opp.  
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I bildet som nå kommer opp har du mulighet til å sette hvor ofte 

mobilen skal se etter e-post og hvor mange dager gammel e-post som 

skal ligge på mobilen. Dette kan endres underveis, men vi anbefaler at 

du har på "push" og så endrer "Periode for synkronisering av e-post" 

til 1 måned. 

NB: Skru av Push når du er i utlandet, det kan for bli veldig dyrt å ha 

på push i utlandet!!  

Kalenderen kan også fint endres til f.eks. 6 måneder.  

Åpne e-post fra PC 

Du kan ikke lenger åpne Outlook på en pc og få tilgang til 

din e-post. E-post kan åpnes via Internett (fra alle 

maskiner også utenfor GK)  http://mail.office365.com 

Pålogging: fornavn.etternavn@gk.no 

Passord: Ditt GK Passord 

Du vil også finne link til webmail for Office 365 på www.gk.no. 
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