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E-post

E-post

Lunds universitet har ett centralt e-postsystem som används av 
de allra flesta anställda.

Via denna tjänst kan du som anställd komma åt din e-post på 
flera sätt, antingen via ett särskilt postprogram på din dator eller 
via en vanlig webbläsare.

Det ingår även en spam- och viruskontroll så att du i möjligaste 
mån ska slippa att få in skräppost eller farlig e-post.

E-posttjänsten styrs av att du registrerats som anställd i Lucat, 
LUs person- och adresskatalog.

Du kan själv påverka en del uppgifter för e-posten som t ex, 
ändra hemadress, byta lösenord, begära vidaresändning, lägga 
in semesterbesked mm.

Information och guider och för detta hittar du på sidan:
http://support.lu.se

Webmail

Det kan vara praktiskt att använda webmail, särskilt om man 
kopplar upp sig från olika platser, kanske från olika lånade dato-
rer. Det innebär att man hanterar e-posten, läser och skriver med 
en vanlig webbläsare, t ex Internet Explorer, Mozilla Firefox eller 
Safari. Inget särskilt e-postprogram behövs. Man kan logga in 
från vilken internetansluten dator som helst.

I webmail kan man också välja några extra funktioner, t ex kan 
man lägga in frånvarobesked vid t ex semester som skickas iväg 
automatiskt när det kommer in brev. 
 
För själva uppkopplingen behöver du ha följande uppgifter:

- Webbadress: webmail.lu.se
- Användarnamn: Lucat-ID
- Lösenord: Lucat-lösenord

Inne i webmail-systemet finns dessutom ett antal inställningar för 
hur du vill hantera och presentera din e-post.

Listserver 

Genom LUs gemensamma Listserver kan man snabbt och enkelt 
skapa e-postlistor. Det finns tre olika typer av listor. 

Modified är listan som ger en möjlighet att ändra avsändaren 
samt ger en valet att ha no-reply. 

Privat är listan som man kan använda för att få ut ett och samma 
mejl till en grupp. Om mottagaren svarar på mejlet kommer det 
till avsändaren. 

Medlem är listan som fungerar ypperligt i en projektgrupp. Svar 
på e-post når alla medlemmar.

Utöver dessa listval finns även LADOK-listor. Man kan på ett 
enkelt sätt få ut information till en kurs eller ett program. Endast 
aktuella program/kurser finns valbara.

Kontakt

LU ServiceDesk, tel 046-222 90 00
servicedesk@lu.se
www.ldc.lu.se


