
Registrerings database ændring - af smtp server i outlook
express
Jeg har en hel del brugere som skal have skiftet deres smtp server i outlook
express.
Kan man lave en .reg fil som gør dette i registrerings databasen?
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Jeg har fået lavet nogle reg filer som kræver at brugeren ved hvor mange email konti der er oprettet i OE.
(se nederst)
Pt. skal han vælge den korrekte .reg fil som svarer til antallet af konti.
Hvis han vælger en forkert reg fil opretter reg. filen en "tom" konto i OE - som kun indeholder smtp.server
oplysningerne.

Optimalt skulle .reg filen lave en "søg og erstat" på smtp server i OE. - er der nogen der ved hvordan man
gør?

Til 1 email konto i outlook express:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\00000001]
"SMTP Server"="smtp.mailer.dk"

Til 2. email konti:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\00000001]
"SMTP Server"="smtp.mailer.dk"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\00000002]
"SMTP Server"="smtp.mailer.dk"
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Kommentar af hercules d. 09. Jun 2006 | 1

Kommentar af jps6kb d. 04. Feb 2006 | 2

Ikke rigtig en artikel. Mere en.. "Jeg har det her.. hvordan kommer jeg videre" ?
carsten-tygesen - jeg forstår ikke helt dit valg af karakter må jeg sige. :)
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det er et spørgsmål! ikke en artikel..

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Ja du burde have oprettet et spørgsmål - det er ikke en artikel - synd jeg er så fandens nysgerrig. Kan
heller ikke se hvda du skal bruge de reg til - brugere kan jo selv ændre eller gemme en konto
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