Installation av datafil för lokal lagring
av e-post i OSX Mac Mail 10.3

1. Starta Mac Mail.
2. Med bilden nedan som hjälp:
 Du kan eventuellt behöva klicka på Brevlådor för att få fram vänsterpanelen som
innehåller en lista på de olika inkorgarna med mera.
 Håll muspekaren över raden under som också heter Brevlådor så att ett svart plustecken
visar sig, som du klickar på. Om detta avviker ifrån din version av Mac mail, bläddra till
sista sidan och läs igenom ett av tipsen.
 I fönstret som dyker upp, välj På min Mac i fältet Plats.
 Döp din nya mapp till ett lämpligt namn och klicka på OK. I detta exempel valde vi namnet
Lokal brevlåda 1. Du bör välja något som motsvarar namnet på den mapp eller epostadress du skall spara ned lokalt i Macen.
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3. Nu finns din nya mapp i vänsterpanelen.
 Leta upp den i vänsterpanelen under rubriken.

4. Nu krävs lite extra uppmärksamhet. Mac Mail riskerar att hänga sig om man flyttar
för många mail samtidigt. Var därför lite extra noggrann och försiktig med antalet mail
du flyttar åt gången. Särskilt om mail med bilagor flyttas. Häng med i hur Mac Mail
upplevs och verkar orka med, under följande steg.
 I Mails vänsterkolumn: Gå till din ordinarie inkorg (och dess andra mappar) igen.
 (1) Klicka på ett mail du vill flytta.
(2) Bläddra upp eller ned i korgen ett antal sidor (utan att klicka på något mer mail).
(3) Håll inne SHIFT och klicka på ytterligare ett mail i korgen.
Då kommer mailen mellan det första och det andra mailet du klickade på, att markeras.

Du kan nu antingen:
 Hålla inne control på tangentbordet och klicka på vilket som helst av de markerade
mailen. Menyn på bilden visas. Det kan hända att vissa versioner av Mac Mail istället
använder command (CMD) för att få fram menyn.
 Välj Flytta till, och leta upp den mapp i menyn som du vill flytta mailen till. Notera att
bilden skiljer sig ifrån exempelnamnet som användes tidigare i guiden. Hitta din rätta
mapp!
Eller
 Dra-och-släppa mailen till de olika mapparna i vänsterkolumnen (som t.ex. den du tidigare
skapade.)
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5. Repetera steg 2 till 4 efter behov.
 Generellt sett är du nu klar med guiden.

Några tips!
 Fönstret Ny brevlåda ifrån steg 2 går också att nå ifrån andra ställen, pröva dig fram att
control- eller command-klicka på mapparna för att se vilken meny som dyker upp.
 Känner du till de andra sätten att markera mail och är bekväm med det, så för all del,
använd de sätten.
 Tänk dock på som sagt att undvika att flytta för många mail i taget. Både din Macs
prestanda i kombination med hur snabbt internet du har, kommer att vara avgörande i
om Macen orkar flytta många mail i taget. Var uppmärksam på hur din Mac beter sig.
 Använder du guiden inför en flytt av hela maildriften från en server till en annan, så måste
du inte flytta alla mail – det är en preferens från person till person. Men kom ihåg att
även se över din skickat-korg m.fl. Det är lätt hänt att man endast fokuserar på inkorgen.
 Det bör gå att skapa mappar (brevlådor) inuti andra mappar för att kunna organisera
mapparna mer effektivt. Men det kan hända att vissa versioner av Mac Mail tyvärr nekar
det. Var lite uppmärksam vilka mappar du väljer att använda i fältet Plats, i fönstret för
när du skapar en ny brevlåda.
 Skillnaden på Flytta till och Kopiera till, är att vid Flytta till så tas mailen bort ifrån
mappen du kopierar ifrån, i samband med kopieringen. Om du vill pröva att kopiera
väldigt många mail samtidigt är Kopiera till ett säkrare val. Skulle det hända att din Mac
hänger sig när den får för många mail att jobba med, så har den således endast fått ett
kopiera-kommando, och inte ett ta-bort-kommando. Det medför dock att du behöver ha
extra koll på vilka mail du redan kopierat för att undvika att kopiera dem mer än en gång.
 Det går vanligtvis att kopiera och flytta mail direkt mellan e-postkonton som ligger online
(IMAP) d.v.s. utan att mellanlagra dem en lokal datafil. Vad som går att göra avgörs bland
annat av vilka servrar som det gamla och det nya e-postkontot ska använda, och om de
ens kommer att vara tillgängliga samtidigt. Att lägga mailen lokalt är ett säkrare sätt för
att få med sig befintliga mail – men tänk också på att lokal lagring innebär att enda kopian
av dem är i din dator.

[Guide slut]

Argonova Systems

Albanoliden 5, 506 30 Borås

Tel: 033-20 75 00
Sida 3 av 3

E-post: info@argonova.se

https://argonova.se

