
Øk leveringssikkerheten på e-posten
For å øke sannsynligheten for at e-postene dine skal komme frem til mottakeren  
og ikke havner i dennes søppelpost, anbefaler vi sterkt at du endrer SPF til å  
inkludere Bitnet. 

Hva er SPF? 
I de siste årene har det blitt et økende problem at e-post sendes med forfalskede domenenavn i  
avsenderadressen, og for å stoppe denne utviklingen har man begynt å iverksette visse mottiltak,  
deriblant SPF (Sender Policy Framework). Det betyr litt forenklet at man oppretter en liste med  godkjente 
e-postservere for avsenderens domene. Den e-postserveren som man bruker for utsendelse, må være 
med på den listen for at mottakerens e-postserver skal forstå at det er en sikker adresse og dermed la 
e-posten komme frem og ikke avvises eller plasseres i mappen for søppelpost.  Tidligere var det anbefalt  
å bruke SPF, men i dag har det i prinsippet blitt obligatorisk siden Microsoft Office 365 har aktivert dette 
som standard.

Kontroller din SPF-kompatibilitet med Bitnet slik:
 Klikk på denne lenken: https://mxtoolbox.com/spf.aspx

 I feltet Domain Name skriver du inn domenet ditt, altså alt det som står etter @ i e-postadressene dine.

 I feltet IP skriver du inn 167.89.46.79

 Klikk på den oransje knappen

 En side med svaret vises, og nederst i tabellen Test er resultatet med  
navnet SPF Authentication

✔  Hvis det er en grønn avhuking på denne raden, er alt riktig,  
og du trenger ikke å gjøre noe mer.

✖ Hvis det derimot er et rødt kryss, må du endre ”SPF-record”  
i din DNS (det som holder styr på domenenavnet ditt).

 Logg inn der du har domenet ditt  
(vanlige steder er Loopia, Binero, One.com)

 Let rett på DNS

 Endre denne raden:   
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all 
til:  
v=spf1 include:_spf.bitnet.nu include:spf.protection.outlook.com -all

 Ser raden din annerledes ut, legg da til include:_spf.bitnet.nu etter v=spf1  
(viktig med mellomrom før og etter) 

Trenger du hjelp?
Ser det annerledes ut, eller finner du ikke ut hvor du skal endre, kan du kontakte support@bitnet.nu  
eller +4619-760 22 60.
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