Hoe stel ik mijn mailclient in?
Outlook 2010:
Stap 1 | In het hoofdmenu van Outlook, klikt u op ‘Bestand’ → ‘Accountinstellingen’.
Vervolgens kiest u ‘accounts toevoegen en verwijderen’ of ‘bestaande verbindingsinstellingen wijzigen’.

Stap 2 | In het scherm ‘Accountinstellingen’ klikt u op ‘Nieuw’.

Hier kiest u voor ‘Serverinstellingen’ of ‘extra servertypen handmatig configureren’ en klikt u op ‘Volgende’.

Stap 3 | Hier kiest u voor ‘Internet e-mail’ en vervolgens op ‘Volgende’.

Stap 4 | Vul in dit scherm uw gebruikersgegevens in:
1. Bij ‘Naam’ kunt u uw naam opgeven zoals u deze zelf weergegeven wilt hebben.
2. Bij ‘E-mailadres’ vult u het CanalDigitaal e-mailadres in zoals u deze hebt ontvangen in de bevestigingsbrief
(uwvoorletter.uwachternaam.uwpostcode@canaldigitaal.nl).
3. De ‘Servergegevens’ neemt u exact over zoals in het scherm hieronder.
(CanalDigitaal raadt u aan om gebruik te maken van het ‘POP’ protocol. Indien u toch gebruik wilt maken van ‘IMAP’,
dan zijn de instellingen voor de inkomende en uitgaande e-mail server hetzelfde als hieronder).
4. Bij ‘Aanmeldingsgegevens’ vult u als ‘Gebruikersnaam’ uw volledige CanalDigitaal e-mailadres in zoals u deze ook bij
‘E-mailadres’ hebt ingevuld (uwvoorletter.uwachternaam.uwpostcode@canaldigitaal.nl) en bij ‘Wachtwoord’ vult u
het wachtwoord in zoals u deze hebt ontvangen in de bevestigingsbrief.
5. Vink het vakje bij ‘Wachtwoord onthouden’ aan als u niet elke keer uw wachtwoord wilt invullen als u
uw e-mailberichten ophaalt.
6. Let op dat u het invulvakje bij ‘Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht’ niet aanvinkt, anders kunt u geen
mail ontvangen en versturen via de ADSL-verbinding van CanalDigitaal.
7. Klik nu op ‘Meer instellingen’.

Stap 5 | Klik op het tabblad ‘Server voor uitgaande e-mail’. Hier vinkt u het invulvakje ‘Voor de server voor uitgaande
e-mail (SMTP) is verificatie vereist’ aan. Hier moet het keuzevakje ‘Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail’
aangevinkt zijn.
Hierna klikt u op ‘OK’.
Het scherm dat u bij Stap 4 hebt ingevuld verschijnt weer. Nu vinkt u (indien deze nog niet aangevinkt is)
‘Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken’ aan. Klik vervolgens op ‘Volgende’.

Nu worden de accountinstellingen getest. Indien u alle gegevens juist hebt ingevuld, ziet u in het scherm dat er 2 taken ‘Voltooid’
zijn. Dit betekent dat u de instellingen op de juiste manier heeft ingevuld en dat er mail opgehaald en verzonden kan worden.
Indien deze stap niet lukt, controleert u dan eerst of u uw gebruikersnaam en wachtwoord en de overige gegevens bij de vorige
stappen juist hebt ingevoerd. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met onze Klantenservice.
Klik nu op ‘Sluiten’ en in het volgende scherm op ‘Voltooien’.

U komt nu weer terug in het scherm ‘Accountinstellingen’. Hier ziet u dat uw e-mailaccount van
CanalDigitaal is toegevoegd.

Nadat u op ‘Sluiten’ klikt kunt u gebruik maken van e-mail van CanalDigitaal met Outlook 2010.

