
   

             

 

 
 

     

          

 

 
 

          

 
 

Inloggning i Office 365 / e-post 

1. Välj i Unikum under ”Mina verktyg” ”Office 365” (alternativt kan du öppna länken 
login.microsoftonline.com) 

2. Logga in med ditt_användarnamn@norrtalje.se, alltså t.ex. 43abcd21@norrtalje.se, 

där ”ditt_användarnamn” är samma som du använder för inloggning i Unikum. Klick 

på Nästa. 

3. Skriv in samma lösen som du använder för Unikum inloggningen 

http://login.microsoftonline.com/
mailto:ditt_användarnamn@norrtalje.se
mailto:43abcd21@norrtalje.se


           

 

  

4. Nu kan du välja mellan de olika Office 365 apparna. Välj Outlook för e-post och 

kalender. 




Tillgänglighetsrapport
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 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0
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		Överhoppat: 3

		Godkänt: 26

		Underkänt: 1
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