Vejledning til oprettelse af en gratis GMail-konto.
1. Gå ind på siden GMail.com
Tryk på den blå ”Opret en konto”.
Dette vil føre dig til siden ”Opret din Google-konto”.
Når man opretter en Gmail konto, så opretter man samtidig en
Google konto som kan bruges med Google’s andre produkter og
servicer.

2. Find på et brugernavn
Dit brugernavn vi blive din nye e-mail adresse. Forbered et par
alternativer, i tilfælde af at det ønskede brugernavn allerede er
optaget. Hvis det ønskede brugernavn er optaget, vil du blive
foreslået en række alternative muligheder, eller du kan finde på et
andet brugernavn.

3. Udfyld resten af den påkrævede dokumentation.
Du vil skulle angive fornavn og efternavn, din fødselsdato (for
verificering af din alder), dit køn, dit mobilnummer i tilfælde af at
du glemmer adgangskoden, og en verificerings e-mail adresse. Du
skal også angive hvilket land du bor i.
Angivelse af mobilnummer er anbefalet, men ikke et krav. Google
kan sende en SMS i tilfælde af at du mister adgangen til din Google
konto.

4. Udfyld Captcha.
Dette er et verificerings værktøj som sikrer at det er et rigtigt
menneske som opretter kontoen. Hvisdu ikke kan læse den, så tryk
på ”opdater” knappen (refresh) ved siden af tekstfeltet for at få en
ny CAPTCHA kode eller tryk på højtaleren for at få koden læst op
via computerens højtalere.
Efter du har udfyldt CAPTCHA’en, vælg da din nuværende lokation.
Vælg også det land du bor i, også selv om du planlægger at benytte
din email andetsteds.

5. Accepter privatlivspolitikken.
Tag dig tid til at læse betingelserne, så du er klar over hvad Google kan og ikke kan gøre med dine
personlige informationer, kryds boxen af hvis du accepterer Googles betingelser.

6. Tryk "næste trin".
Dette vil føre dig til din Google+ Profil side- Alle google konti laver en Google+ profil under oprettelse.
Du kan vælge om du vil have et billede på din profil eller ej. Vælg om du vil dele din +1 info. Denne
indstilling vil skræddersy de Google +1 ikoner du ser rundt omkring på nettet. Hvis du krydser boxen af
vil du kunne se hvad dine venner har trykket +1 til. Denne service bruges til at målrette reklameindhold
til dig.

7. Tryk "næste trin" igen.
Din Gmail konto er nu oprettet. Du kan trykke på knappen for at komme tilbage til Gmail eller besøge
en anden Google service. Du burde automatisk blive logget ind, på alle google tjenester du besøger.

