
 

E-mailprogramma – E-mail configureren en de 
voorbereiding 

 

      



 

1. Wat moet er gebeuren voor de e-mail opnieuw geconfigureerd 
kan worden?  

- Back-up 
- Pauzeren bestaande e-mailadressen 

 

2. Hoe maak je een back-up (office 2010-2016)? 

Voor de configuratie van een nieuw e-mailadres wordt een back-up altijd aangeraden. 

Dit gaat als volgt:  

1. Klik op ‘Bestand’  en ‘Opties’ 

 

2. Onder ‘Opties’ klik je op ‘Geavanceerd’ 

 

 

3. Vervolgens klik je onder ‘Exporteren’  op de knop ‘Exporteren’ 
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4. Selecteer ‘Naar een bestand exporteren’ en klik op ‘Volgende’. 
5. Kies voor “Outlook-gegevensbestand (.pst).” 
6. Selecteer de naam van gewenste e-mailaccount en selecteer ‘Submappen 

opnemen’ en klik op volgende  

 

7. Klik op “Bladeren” en kies de plek waar je de back up wil opslaan 

Klik op “Voltooien”. De back-up is gemaakt 
 
 

3. Hoe plaats je een gemaakte back-up terug 

1. Klik op “Bestand”  en daarna “Opties” 
2. Onder “Opties” klikt u op “Geavanceerd” 
3. Vervolgens klikt u onder “Exporteren”  op de knop“Exporteren” 
4. Klik op “Gegevens uit een ander programma of bestand importeren” 
5. Klik op "Volgende" 
6. Klik op “Outlook-gegevensbestand (.pst)” en klik op "volgende" 
7. Selecteer de back-up (.pst) op de computer en selecteer deze. 
8. Klik op "Volgende" 
9. Om het importeren te voltooien klikt u “Voltooien”. 
10. Alle e-mail uit het .pst bestand is teruggeplaatst.  
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4. Huidige e-mailaccount ‘offline’ halen 

 Heeft de klant al eerder zijn e-mail geconfigureerd, kan je er ook voor kiezen om automatisch 

ophalen van de e-mail tijdelijk uit te schakelen.  

1. Klik op Verzenden/ontvangen > Groepen voor verzenden/ontvangen > Groepen 
voor verzenden/ontvangen definiëren. 

2. Klik op de groep die u wilt wijzigen. 
3. Schakel "Deze groep opnemen bij verzenden/ontvangen" uit 
4. Schakel "Automatische verzenden/ontvangen elke x min" uit 

5. Belangrijke gegevens voor een e-mailprogramma (IMAP) 

E-mailadres    info@dtgwebsites.nl 
Gebruikersnaam   E-mailadres 
E-mailwachtwoord;    Wachtwoord  
Server inkomende e-mail:   mail.domeinnaam.nl 
Server uitgaande e-mail  mail.domeinnaam.nl 
Inkomende poort:    143 
Uitgaande poort    587 

6. IMAP VS POP3 

- Alle berichten zijn vanaf meerdere locaties te lezen, inclusief webmail. 
- De inhoud van de mailbox is op elke computer dezelfde 
- IMAP markeert welke berichten gelezen zijn 
- Blijft op de server (dus back-up) 
- Niet elk bericht wordt direct gedownload 
- Er kunnen meerdere mappen worden aangemaakt 

Nadelen 

- Verbinding altijd noodzakelijk 
- E-mailserver kan vol raken 

Voordelen POP3 

- Kans dat de server volloopt is kleiner 
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