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Välkommen till ”nya” winer.nu
Bakgrunden till att det ser lite annorlunda ut nu är att Jesper efter många års förtjänstfull drift av
domänen inte kände för att fortsätta administrera den längre och behövde använda sin serverdator till
annat. Ett annat tröstlöst bekymmer för Jesper var den ständiga kampen att försöka stoppa spam till
mejlen via olika typer av spamfilter.
När informationen från Jesper gick ut att han stänger sin server erbjöd jag mig då att ta över
domänen winer.nu eftersom jag kände att min mejl där var så spridd bland släkt/vänner och inte
minst hos olika myndigheter och företag samt att det var en kort och lätt adress att komma ihåg. Det
skulle inneburit väldigt mycket uppdateringar för min del på olika ställen för att byta ut denna
mejladress till något annat och troligen skulle man ändå glömt hälften.
Det som nu skett är att domänen winer.nu lagts på ett stort webbhotell som heter binero
(www.binero.se) som utsågs till ”Bäst i test” feb. 2009 av tidningen Internetworld. Där delar vi plats
med tiotusentals andra domäner men jag behöver då inte själv se till att systemen uppdateras utan
det sköter webbhotellet - mot en viss finansiell ersättning ;-).
Jag har fått info av Jesper resp. Göran om vilka som svarat att de vill ha kvar sin mejl på winer.nu och
dessa har jag skapat mejlkonton åt, vissa har jag ännu inte fått information av vilket lösenord de har
eller vill ha men så fort det är klart kommer kontona att skapas.
För att komma åt sin mejl kan man antingen gå in på webbhotellet (binero.se) och klicka på webbpost
längst upp till vänster enl. bild nedan eller gå direkt via adressen http://www.binero.se/webbpost

Man kommer då till login-sidan nedan:

Observera att ni nu måste ange fullständig webbadress, det räcker inte som tidigare med bara
förnamn samt givetvis ert lösenord samt klicka på login-knappen. Mer detaljer om hur denna
webbmejl(f.n. IMP) ser ut och fungerar kan ni hitta under menyn ”WIKI” på binero.se. Det är deras
inbyggda hjälpsystem som innehåller mycket information om t.ex. vilka inställningar ni skall göra om
ni vill använda ett mejlprogram som Outlook, Windows Mail, Thunderbird(rekommenderas!) eller
liknande. De specifika inställningar för winer.nu ni skall använda i mejlprogrammen är enligt nedan:
Användarnamn(Du måste nu ange fullständigt namn=epostadress): namn@winer.nu
Inkommande mailserver(POP3):
(Inkommande mailserver(IMAP):
Utgående mailserver(SMTP):

pop3.winer.nu
imap.winer.nu)
smtp45.webbpost.se (port: 465, SSL: Ja, Autenticiering: Ja)
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De flesta kommer troligen använda POP-3 men nu finns även möjligheten att använda IMAP som är
ett lite mer avancerat kommunikationsprotokoll för epost, det underlättar om man t.ex. vill komma åt
sin mejl från flera olika datorer - då kommer man oavsett vilken dator man använder kunna se sina
mappar t.ex. skickade mejl som sparas på mejlservern i stället för lokalt på respektive dator – en
lösning som jag gillar. När det gäller utgående mailserver kan man ofta även använda sin internetleverantörs smtp-server, kolla vad som gäller hos din leverantör. För ex.vis. Telia kan man använda:
Utgående server: smtprelay1.telia.com, Port: 25(standard)
eller för säkrare kommunikation
Utgående server: mailout.telia.com, Port: 465, SSL: Ja, Autenticiering: Ja
Får ni problem med inställningar i mejlprogram kolla i först hand hjälpen i WIKI enl. ovan men jag
försöka hjälpa till om ni kör fast. Ni kan då kontakta mig, helst på mejladresserna nedan eller som
nödlösning tel. 011-12 34 21, 0706-83 65 47

Ni får gärna skicka mig era alternativa mejladresser så jag har möjlighet att kontakta er även om
winer-adressen inte funkar av någon anledning. En orsak till att Jesper tröttnade var ju problemen
med mängden spam – förhoppningsvis skall detta minska nu. Jag klipper in lite info från Bineros
WIKI:

Spam- och virusskydd
Är min epost virusfri?
Samtliga inkommande e-postmeddelanden kontrolleras av vårt antivirusskydd men tänk på att
detta inte ersätter virusskyddet på er PC. Idag kan virus ta sig in i en dator på andra sätt än via
e-post och vi rekommenderar er att förutom att ha ett antivirusprogram även installera dom
senaste uppdateringarna för ert operativsystem. Vi kan inte heller garantera att vårt
antivirusskydd är 100%-igt trots att det uppdateras dagligen, nya virus kommer ofta och det är
inte säkert att vårt program har hunnit uppdateras, därför ber vi er att alltid ta det försiktigt
med bifogade filer och endast öppna filer som ni förväntar er att få.

Har ni spamskydd?
Vi har ett av marknadens bästa spamskydd. Det mesta av all spam stoppas redan innan det når
mailservern, övriga mail som misstänks vara spam läggs i en mapp med namnet "Spam" i ditt epostkonto.
För närvarande har jag ingen klar idé om hur webbplatsen winer.nu skall användas, tidigare kunde vi
ju lägga upp egna webbsidor hos Jesper men det visade sig att dessa inte uppdaterades i stort sett
alls. Det innebär även en hel del administration av detta så jag tänkte att 250:- för att skapa en
subdomän och tillhörande ftp-konto kan vara en rimlig kostnad för detta.
Eftersom jag tänkt använda detta webbhotell till lite andra domäner också kan jag inte låta mejlen få
växa obehindrat, jag har därför lagt en quota(storleksbegränsning) på f.n. 100MB/mejlkonto, det bör
inte innebära några problem normalt sett om alla hjälper till att städa undan sina gamla mejl
efterhand och framförallt de med stora bilagor.
Med vänlig hälsning
Torsten Winér

