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e-post Vad är det?
 e-post, elektronisk post, även kallad e-brev, e-mail, mail
eller mejl, är en av de ursprungliga typerna av
meddelandebefordran över bland annat Internet.
 Ökningen av skräppost och datorvirus har gjort
användningen av e-post mer problematisk än den var
på 1980-talet, men den är fortfarande den
dominerande standarden för att skicka meddelanden
över Internet.

e-post Olika principer
 1. Skrivbordskllient
Benämningen på ett e-postprogram som laddas hem och installeras lokalt.


eM client http://www.emclient.com/



Mailbird https://www.getmailbird.com/



Thunderbird https://www.mozilla.org/sv-SE/thunderbird/



Operamail http://www.opera.com/sv/computer/mail



Windows mail https://windows-live-mail.en.softonic.com/

 2. Webbklient
En webbplats där du kan hantera och skriva meddelanden via webbläsaren


Google https://accounts.google.com/b/0/AddMailService



Microsof Office https://www.microsoft.com/sv-se/outlook-com/
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e-post på telefon, surfplatta od.
Android
Google play https://play.google.com/store/search?q=e-post&c=apps

IOs
Itunes store

Vad finns det för olika leverantörer av
e-post? Gratis eller betala?
 Gratis : Microsoft Outlook Google mail Yahoo Protonmail
Icloudis Tutanota GMX mail Speedmail
 Betala : Telia Tele2 Telenor Bredbandsbolaget Bahnhof
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Hur ska jag välja – vilka frågor bör jag
ställa mig
 Ska jag endast använda e-post?
 Ska jag lägga upp en kalender?
 Ska jag lägga upp mina kontakter?
 Ska jag kunna göra anteckningar?
 Fungerar programmet på de flesta vanliga
operativsystem.
 Kan jag använda programmet utomlands på dator utan
å, ä, ö?

Hur ska jag välja – vilka frågor bör jag
ställa mig
 Hur stort lagringsutrymme får jag?
 Om jag byter Internet leverantör måste jag då byta epostprogram?
 Hur säkert är e-postprogrammet?
 Kan jag använda en egen domän? Egen domän
 Reklam eller reklamfritt
 Finns koppling till molntjänst
 Kan jag ha flera e-postadresser (länka)
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Hur ska jag välja – vilka frågor bör jag
ställa mig
 Finns det på svenska?
 Hur stora filer kan jag bifoga?
 Finns det skräpfilter – spamfilter – kan jag själv ställa in?

Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. Yahoo
 E-post[ Yahoo har länge tillhandahållit tjänsten e-post. 2015 skapade företaget
ett program för att söka igenom sina kunders e-post på uppdrag av NSA eller
FBI.[13]
 Flickr År 2005 köpte Yahoo upp sajten Flickr. Denna är en bildcommunity där
användarna har möjligheten att lägga upp fotoalbum och kommentera.[14] På
00-talet utvecklades den till en ledande samlingspunkt och publiceringsplats
för fotografer.
 Yahoo Messenger Yahoo messenger är ett chattprogram för att snabbt och
enkelt kunna "prata" över Internet med andra. Det lanserades 1998.
 Yahoo Widget Engine[Yahoo Widget Engine[15] är en miljö där pyttesmå
program kan användas vilket påminner om efterföljarna Dashboard i Mac OS
X och Gadgets i Windows Vista. Widget Engine bygger vidare på Konfabulator,
vilken bolaget köpte upp år 2005. 11 april 2012 stängde Yahoo sin Widget-sida,
vilket avslutade möjligheten att ladda ner produktien.
 Jumpcut Jumpcut var en tjänst för att redigera videoklipp på nätet. Den lades
ner 15 juni 2009, som ett försök att minska företagets kostnader.[16]
 Tumblr År 2013 köpte Yahoo mikrobloggtjänsten Tumblr från grundaren David
Karp.[17]
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Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. gmail

Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. Gmail
 Google var inledningsvis uteslutande en söktjänst för Internet. Namnet
Google kommer av den matematiska termen ”googol” som betecknar
talet 10100. Söktjänsten, vilken utvecklades vid Stanford, kallades i en tidig
fas Backrub.
 Över 90 procent av internetsökningarna sker via Google.
 2003 upptog svenska Språkrådet verbet googla i sin nyordslista[7] och år
2013 ordet ogooglebar. Att googla innebär enligt Språkrådet att söka på
Internet specifikt med hjälp av söktjänsten Google, men det förekommer
att begreppet avser informationssökning på internet i allmänhet.[8].
 Söktjänstens logotyp hade 1996 ett grönt G, varefter bokstavens färg
ändrades till mörkblå. Söktjänstens namn skrevs ett tag med ett avslutande
utropstecken: Google!. Detta ändrades därefter till Google, utan
utropstecken.
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Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. Outlook

Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. Outlook
 Microsoft Outlook är en del av Microsoft Office-paketet. Även om det ofta
används huvudsakligen som ett e-postprogram innehåller den också en
kalender, uppgiftshanterare, kontakthanterare, notering, journal och
webbläsning.
 Den kan användas som en fristående applikation eller kan fungera med
Microsoft Exchange Server och Microsoft SharePoint Server för flera
användare i en organisation, till exempel delade brevlådor och kalendrar,
Exchange-offentliga mappar,.
 Microsoft har också släppt mobila applikationer för de flesta mobila
plattformar, inklusive iOS och Android.
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Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. Protonmail
 Vad är ProtonMail?
ProtonMail utvecklas av folk från MIT och CERN och är helt enkelt en ny eposttjänst som ska baseras helt i och från Schweiz. För er som använde LavaBit
kommer detta att vara lite bekant.
 Poängen med ProtonMail är just att det blir, vad det verkar, den enda lättanvända
och end-to-end krypterade mailtjänsten, som dessutom är helt gratis (Dock finns
det ett premium program). Den hårda krypteringen ser dessutom till att skaparna
själva inte kommer att kunna läsa dina mail. Tjänsten är dessutom kompatibel
emot samtliga existerande mailtjänster, så det går att maila till dina icke-ProtonMail
kontakter helt utan problem.

Några vanliga och mindre vanliga epost leverantörer. Thunderbird

 Thunderbird är en e-postklient för din dator, ett alternativ till Microsofts
Outlook, från samma utvecklare som gjort Firefox.
 Den är vida känd för att ha ett av de bästa spamfiltren som finns. Den har
nyligen uppdaterats med ett smart fliksystem så att det blir lättare att
hantera e-posten.
 Det faktum att Firefox och Mozilla Thunderbird kan biffas upp med alla
möjliga tillägg gör den till en extremt konkurrenskraftig e-postklient.
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Falska mail och bluffmail
Vanligt förekommande:
 Skatteverket
 Microsoft
 Paypal
 Swedbank
 Telia
 Postnord
 Elgiganten
 Apple

Skatteverket

Falska mail eller bluff mail
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Falska mail eller bluff mail

 Postnord

”Ditt paket väntar på dig” och fortsätter med:
”Ditt paket med spårningsnummer
SE200039928EYR20. Paketet har försökt
levereras till dig. Vi har därför infört en avgift
på 5 kronor”. Mottagaren uppmanas ladda
ned ett formulär som ”ska överlämnas till
posten”.
Om man inte hämtar ut paketet inom 10
dagar påstås Postnord ta en avgift på 47 kr
per dag.

Falska mail eller bluff mail

 Microsoft
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Falska mail eller bluff mail

Falska mail eller bluff mail

 Microsoft

 Microsoft
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Hoppas att ni blivit något
klokare
Tack för idag!
https://www.microsoft.com/sv-se/store/apps
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