
 
 

E-postsignaturguide 

 

Gå inn i Outlook 

Fil > Alternativer > E-post > Signaturer > Ny > Gi den et navn 

Sett den opp slik du ønsker. Lagre.  

Har du flere signaturer må du sette den du ønsker til standardsignatur. Eksempel neste side 

Får du for store mellomrom mellom linjene? Hold inne shift mens du trykker enter 

 

Skal du ha en Listersamarbeidet signatur? Bruk denne fremgangsmåten og se eksempler på 

neste side. Velg et eksempel som blir mest estetisk riktig for dine opplysninger. 

 

Font: Arial, størrelse 10 

Loddrett strek fins til venstre for ettallet, under esc.  

Gå over med farge til slutt slik at hyperkoblinger blir samme farge 

Tekstfarge: Marker tekst > Åpne farger > Flere farger > Egendefinert > Rød 1,Grønn 33,Blå 105. 

Kopier og lim inn logo fra topptekst i dette dokumentet eller brevmal i verktøykassen på 

www.listersamarbeidet.no, eller full størrelse fra logofilene i verktøykassen. 

 

→ Om du ønsker hyperkobling på logo; 

Klikk på logo slik at den «markeres» og velg den lille knappen med en globus på. Før inn nettstedet i feltet 

«adresse:» og velg OK.  

 

→ Om du kan / skal skalere logo selv; 

Legg inn originallogo inn i nytt e-postvindu. Høyreklikk og velg «Størrelse og plassering». På fanen 

Størrelse, finn skaler og velg 7% størrelse i høyde og se til at størrelsesforhold er låst. Kopier denne og lim 

inn i signaturvindu. Om du har Office 365 kan du skalere selv i redigeringsprogrammet, du høyreklikker og 

velger «Bilde» > Fanen «størrelse» og velg 7% i høyde.  

 

 

 

             Farge                                        Logo | Hyperkobling 

 

 

 

 

 

 

http://www.listersamarbeidet.no/


 
 
 

 

Om du behøver flere signaturer, kan du lage de du trenger og enkelt skifte mellom dem når du skriver mail.  

 

Standardsignaturen du setter i signaturredigeringsprogrammet vil komme automatisk når du skriver 

e-post. Når du veksler mellom signatur ved sending av mail, er det kun den enkelte e-posten som 

blir sendt med en annen signatur enn standard.  

 

 

Eksempler oppsett: 

 

[selvvalgt hilsen] 

Ditt navn 

Stillingstittel 

900 xx xxx 

xxx@e-post.no 

www.xxxxx.no 

[LOGO] 

 

[selvvalgt hilsen] 

Ditt navn 

Stilling 

900 xx xxx | 380 xx xxx 

xxxxxxx@e-post.no | www.xxxxxxxxxx.no 

[LOGO] 

 

[selvvalgt hilsen] 

Ditt navn 

Stilling 

900 xx xxx | xxxxx@e-post.no | www.xxx.no 

[LOGO] 

 

[selvvalg hilsen] 

Ditt navn 

Stilling 

900 xx xxx | 380 xx xxx 

www.xxxxxxxxx.no 

xxxxxxxxxxxxx@e-postadresse.no 

[LOGO] 

 

[selvvalgt hilsen] 

Ditt navn 

Stilling 

900 xx xxx | epost 

www.xxxxxxxx.no 

[LOGO] 
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