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Skapa en mapp i Microsoft Outlook för Ephorus 

Denna manual beskriver hur man skapar en mapp i Microsoft Outlook där e-posten från en 

specifik e-postadress, i detta fall från Ephorus, går direkt in i denna mapp och inte till 

inkorgen. 

Skapad: 2009-04-29 

Version: 1.0 
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Hur kan jag skapa en mapp i Microsoft Outlook för Ephorus?  

 

 

Börja med att skapa en mapp under inkorgen genom att högerklicka på inkorgen 

och sedan välja ”Ny mapp”.  

 

 

Ge mappen ett namn och klicka sedan på ”OK”. 
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Gå sedan till ”Verktyg” i menyraden och välj ”Regler och aviseringar”. 

 

 

 

 

Klicka sedan på ”Ny regel”. 
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Under steg 1: Klicka i ”från personer eller distributionslista”. 

I steg 2: Klicka på ”personer eller distributionslista”. 
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Klicka i rutan till höger om ”Från->” och skriv där in adressen från den e-postadress 

där du får e-posten, i detta fall med Ephorus blir det services@ephorus.com. Klicka 

sedan på ”OK”. 

 

 

Kolla igen under steg 2 och klicka på ”namn”. Välj sedan den mapp som du skapade först i 

denna manual.  

 
 

 

 

Klicka sedan på ”OK”. 
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Du kommer då tillbaka till denna sida. Klicka på ”Slutför”. 
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Då dyker denna bild upp. Klicka på ”Verkställ”. 

 

Klart! Nu kommer e-posten från den valda adressen att hamna i mappen. 

mailto:support@du.se�


IKT-pedagogiskt centrum 

Högskolan Dalarna 

Telefon: 023 – 77 87 87 

E-mail: support@du.se 

 

8 

IKT-pedagogiskt centrum 

Den här manualen är skapad av IKT-pedagogiskt centrum. Upptäcker du felaktigheter eller 

andra brister tar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer gå till: http://www.du.se/manualer 

Vill du läsa mer om IKT-pedagogiskt centrum, gå till: http://www.du.se/ikt 
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