
Öka leveranssäkerheten på era mejl
För att öka sannolikheten att era mejl kommer fram till mottagaren och inte  
hamnar i dennes skräppost rekommenderar vi starkt att ni ändrar er SPF till att 
inkludera Bitnet.

Vad är SPF?
På senare år har det blivit ett ökande problem att e-post skickas med förfalskade domännamn i 
avsändaradressen och för att stoppa denna utveckling har man börjat tillämpa vissa motåtgärder, 
däribland SPF (Sender Policy Framework). Det innebär förenklat att man skapar en lista med  
godkända e-postservrar för avsändarens domän. Den e-postserver som man använder för utskick 
måste finnas med på den listan för att mottagarens mejlserver ska förstå att det är en säker adress 
och därmed låta mejlet komma fram och inte förkastas eller placeras i skräppostmappen.  
Tidigare var det en rekommendation att använda SPF, men idag så har det i princip blivit ett  
måste sedan Microsoft Office 365 aktiverat detta som standard.

Kontrollera din SPF-kompabilitet med Bitnet så här:
 Klicka på denna länk: https://mxtoolbox.com/spf.aspx

 I fältet Domain Name skriver ni in er domän, alltså allt det som står efter @ i era e-postadresser.

 I fältet IP skriver ni in 167.89.46.79

 Klicka på den orangea knappen

 En sida med svaret visas och längst ner i tabellen Test finns resultatet med 
namnet SPF Authentication

✔  Om det är en grön bock på denna rad är allt rätt  
och ni behöver inte göra något mer.

✖ Om det däremot är ett rött kryss, behöver ni ändra ”SPF-record”  
i er DNS (det som håller koll på ert domännamn). 

 Logga in där ni har er domän  
(vanliga ställen är Loopia, Binero, One.com)

 Leta rätt på DNS

 Ändra denna rad:  
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all 
till:  
v=spf1 include:_spf.bitnet.nu include:spf.protection.outlook.com -all

 Ser er rad annorlunda ut så lägger ni till include:_spf.bitnet.nu efter v=spf1  
(viktigt med mellanslag innan och efter)

Behöver ni hjälp?
Ser det annorlunda ut eller hittar ni inte var ni ska ändra, var vänlig kontakta support@bitnet.nu  
eller +4619-760 22 60.
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