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ACCOUNTGEGEVENS

E-MAIL
Na het bestellen van een E-mail of hostingpakket ontvang je de benodigde
accountgegevens, zoals een E-mailadres en wachtwoord, de servergegevens en
poortnummers. Deze gegevens heb je nodig om de E-mail in te stellen in het
mailprogramma.

Deze gegevens kun je ook terugvinden in je account onder de rubriek ‘Diensten”

Hierin staan alle afgenomen pakketten. Klik op “Diensten” en dan op het betreffende
pakket.

In de pagina van het gekozen pakket vind je: Hosting-informatie, configureerbare
opties en mijn gegevens.
Onder “Mijn gegevens” staan o.a. de E-mailgegevens. Klik hierop om het uit te
vouwen. Je vindt hier de inkomende en uitgaande servergegevens en poorten.
LET OP: Per pakket kan er een andere server zijn toegewezen.

E-M AIL MAILBOX
HOSTING CONTROL PANEL
Weet je het wachtwoord van de E-mail niet meer en wil je dit aanpassen? Of wil je
een nieuw E-mailaccount toevoegen? Ga dan op dezelfde pagina naar het tabje
“Hosting informatie”. Je kunt daar inloggen in het Hosting Control Panel.

De gebruikersnaam en wachtwoord staan eronder. Vaak is dit al toegevoegd en
hoef je alleen maar op de button “Login” te klikken om in te loggen.

Druk op Login om in te loggen.
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Klik hier op de grote button ”E-mail”.
Om een bestaand E-mailadres te bekijken of een nieuw E-mailadres aan te maken
klik je in het menu aan de linkerkant op “E-mail mailbox”.
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E-M AIL MAILBOX
AANMAKEN
Om een nieuwe E-mail mailbox toe te voegen druk je op de groene button
“Toevoegen mailbox”
Vul nu de volgende gegevens in:
Echte naam: de (bedrijfs)naam die mensen zien staan als je mail stuurt.
E-mail: het voorvoegsel voor …… @jouwdomeinnaam b.v. info@ of admin@
Wachtwoord: kies een sterk wachtwoord, het systeem helpt je daarbij
Quota: hier kun je tot het maximale MB’s invullen voor jouw account (afhankelijk van
je pakket 250MB – 5GB) of een gedeelte, b.v. als je de MB’s wilt verdelen over
meerdere E-mailadressen.
Spamfilter: (kies “normaal” om mee te starten. Heb je last van spam dan kun je hem
zwaarder instellen b.v. “Trigger Happy”).
Stuur een kopie naar, Stuur een uitgaande kopie naar: dit kun je gebruiken als je een
kopie van de inkomende en/of uitgaande mail ook op een ander E-mailadres wenst
te ontvangen.
Greylisting: dit is een methode om ongewenste E-mail tegen te gaan op het niveau

van de mailserver. Het idee is dat er naast een witte lijst en een optionele zwarte

lijst ook een grijze lijst is waarmee wordt bepaald of een onbekende mailserver
gezond of ongezond gedrag vertoont. Vink dit aan om te gebruiken.
Klik op “Opslaan” om de mailbox aan te maken.
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E-M AIL MAILBOX
WIJZIGEN WACHTWOORD
Via de keuze E-mail mailbox uit het linkermenu zie je een overzicht van alle
mailboxen.

Klik op de naam van het betreffende E-mailaccount waarvan je de gegevens aan
wilt passen. Je kunt nu het wachtwoord wijzigen. Bevestig door op “Opslaan” te
klikken.

.

5

E-M AIL ONLINE
WEBMAIL
Bij de accountgegevens die je hebt ontvangen staat ook een Webmail adres
vermeld.

Heb je een nieuw e-mailadres ontvangen of zelf aangemaakt dan kun je de goede
werking altijd makkelijk testen via webmail.
Via webmail log je namelijk direct in op de server met de Gebruikersnaam en het
wachtwoord van jouw e-mailaccount. Je komt dan in het programma Roundcube
terecht.
Vanuit roundcube kun je direct vanuit een browser (en dus onafhankelijk van een
mailprogramma) mail verzenden, ontvangen, contacten toevoegen en een
afwezigheidsmelding instellen.
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E-M AIL PROGRAMMA
THUNDERBIRD INSTALLEREN

We kiezen voor het mailprogramma Thunderbird omdat dit een gratis en zeer
uitgebreid mailprogramma is. Het is te installeren op zowel een Windows als een Mac
omgeving.
Dit programma is ontworpen zonder winstoogmerk door Mozilla, een wereldwijde
gemeenschap, die samenwerkt om het internet open, openbaar en toegankelijk
voor iedereen te houden.
De beschrijving van het installeren van de E-mail is echter vrijwel in ieder
mailprogramma toe te passen. Werkt het mailprogramma na de installatie van het
account niet goed dan is het vaak het poortnummer wat niet goed is ingesteld.
Het Thunderbird mailprogramma kun je hier downloaden.
Lees hier de installatie instructies van Thunderbird voor windows
Lees hier de Installatie instructies van Thunderbird voor Mac
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E-M AIL INSTALLEREN
ACCOUNT TOEVOEGEN
Na het installeren van het programma Thunderbird kunnen we het nieuwe E-mailaccount
gaan toevoegen.
De E-mailgegevens die we nodig hebben houden we bij de hand.
Na het installeren van Thunderbird kiezen we “Bestand” “nieuw” “Bestaande emailaccount”
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E-M AIL INSTALLEREN
ACCOUNT TOEVOEGEN
Vul de naam, E-mailadres en wachtwoord in en klik op Doorgaan.

Er wordt dan gezocht naar configuratie-instellingen

Klik daarna op de button “Handmatige configuratie”
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E-M AIL INSTALLEREN
ACCOUNT TOEVOEGEN
Vul dan de servernaam en servergegevens in van de inkomende en uitgaande server met
de bijbehorende poortnummers. In dit voorbeeld is uitgegaan van IMAP. Klik dan op
“Gereed” om de instellingen op te slaan.

IMAP (Internet Message Access Protocol) is de beste optie als je de E-mail controleert op
verschillende apparaten, omdat je berichten worden opgeslagen op de server totdat je ze
verwijdert. Zolang jouw apparaten verbinding kunnen maken met deze E-mailservice, blijft
je E-mailpostvak hetzelfde op elk apparaat.
Als je POP (Post Office Protocol) gebruikt op meer dan één apparaat, dan worden
wijzigingen niet op elk apparaat weergegeven. Nieuwe berichten die op het ene apparaat
binnenkomen, komen mogelijk niet binnen op jouw andere apparaten.
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E-M AIL INSTALLEREN
ACCOUNT TOEVOEGEN
Daarna is het E-mailadres aanwezig in het panel en kun je de inkomende en
uitgaande mail testen.
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