
Exportera e-post från Groupwise 

1) Välj den mapp som innehåller e-post du vill spara. Du kan repetera instruk;onen en gång för 
varje mapp om du har flera. 

 

2) Markera de mejl som du avser aB spara. Du kan välja flera i en lista genom aB klicka på dem i 
listan med ctrl-tangenten nedtryckt. Högerklicka på listan när du är nöjd med diB urval och 
välj kommando: ”Spara som” från menyn. 

 

3) I det fönster som nu visas, välj en katalog på datorn i vilken du vill spara dina mejl. När du har 
navigerat ;ll katalogen du vill spara i ska du välja formatet på säkerhetskopian. Du kan spara i 
formaten ”PDF” och ”MIME”. 



 

 

När du valt format väljer du knappen ”Spara” 



 

Om du väljer ”PDF” kommer dina mejl aB sparas som PDF-dokument i din valda katalog. Det 
lämpar sig om det är enkla mejl innehållande ordinär text och bilder. Om du väljer ”MIME” 
kommer du aB kunna importera säkerhetskopiorna ;ll diB nya mailprogram Outlook, också 
med bibehållna bilagor. MIME-säkerhetskopior tar med utrymme i anspråk av din hårddisk. 

A4 exportera din kalender från GroupWise 
1) Lokalisera din kalender i GroupWise. Högerklicka på den i trädet och välj kommando 

”exportera” från menyn. 

 

2) I det fönster som kommer upp, välj vilken katalog på datorn du vill spara din kalender i och 
klicka på knappen ”Spara” 



 

Kalenderfilen du sparat kan du senare välja aB importera i diB nya mailprogram Outlook. 

Exportera dina kontakter från GroupWise 
1) Lokalisera noden för ”Kontakter” i Groupwise. Högerklicka någonstans i kontaktlistan och välj 

”Exportera kontakter”. 

 

2) I det fönster som visas, välj den katalog i vilken du vill spara dina kontakter. Välj formatet 
”Kommaavgränsad CSV”. 



 

3) Klicka på ”Spara”. 

 

Filen med kontakter kan du senare importera i diB nya mailprogram Outlook. 
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