
               

 

 

 

 

Hej 

Velkommen på vores SMTP-platform. 

Efter aftale med Eniig Fiber har SMTP.dk sammensat en ny SMTP-løsning til din udgående email. Du har allerede talt 

med en Eniig medarbejder og har oplyst en mailadresse til jeres mailadministrator. 

SMTP.dk har tilbudt SMTP-løsninger siden 2007, og vi sender dagligt omkring 15 mio. emails til hele verden.  

Vi har allerede oprettet en konto til dig på vores SMTP.dk platform for at sikre, at overgangen fra det eksisterende 

system til SMTP.dk foregår så let som muligt. 

Til forskel fra dit eksisterende SMTP-setup via Eniig skal du nu bruge et SMTP-login. Opsætningen består af 

indsættelse af udgående SMTP-server, smtp.dk, samt et brugernavn og password. Dette bl.a. for at forbedre sikkerhed 

og bruge de globale standarder for afsendelse af emails. De nødvendige SMTP loginoplysninger finder du i mailen. Du 

skal være opmærksom på, at vi bruger port 587 som udgående SMTP port. I dag bruger du muligvis port 25. Ønsker du 

at bruge krypteringsmetoden TLS kan dette vælges. SSL understøttes ikke. 

Til din information har du mulighed for at sende 2000 emails i døgnet fra kl. 00:00 til kl. 00:00. 

Via SMTP.dk får du adgang til vores dashboard, der viser logs og statistik på afsendelser og anden væsentlig 

information, der gør dig i stand til at sikre, at dine mails bliver sikkert leveret. I dashboardet har du overblik over, 

hvilke andre løsninger vi har. 

Via smtp.dk/support-ressourcer/opsaetnings-manualer kan du finde opsætningsmanualer på de mest populære 

emailklienter.  

 

SMTP.dk FAQ 

Find svar på de oftest stillede spørgsmål her 

Du kan også læse mere på Eniigs hjemmeside her 

 

SPF, DKIM records 

Information om dette finder du i din opsætningsemail. 

Har du spørgsmål eller ønsker du support, er vi klar til at hjælpe dig på hverdage mellem 9 - 15 på tlf.  20 880 880 - 

eller via email  support@smtp.dk 

Vi ser frem til at sende dine emails. 

Med venlig hilsen 

 
Hans Jul 

Founder 
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