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Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe je een IMAP mailaccount kunt toevoegen aan het standaard
mailprogramma op Mac OSX.

1.1 Waarom IMAP?
Met IMAP kun je vanaf verschillende devices (PC’s, smartphones, tablets) je mail beheren.
Alle devices moeten dan met IMAP werken, zodat je op elk device exact dezelfde mailtjes in
de Inbox, Drafts, Sent en Trash folders ziet.
Mailtjes die je verstuurt op je iPhone of iPad zie je later ook in de Sent folder van je
mailprogramma op je computer. Dat komt omdat bij IMAP alle mail op de mailserver van
Kinetiek blijft staan.
Bij IMAP moet je periodiek (maandelijks) de oudste mailtjes archiveren om te voorkomen
dat je mailbox op de mailserver vol raakt. Verplaats de mailtjes van de mailserver naar jou
mailarchief op je PC.

2

Procedure

Alle gegevens van je mail vindt je op pagina 4 van het informatieblad die je van Kinetiek
hebt ontvangen.
•
•
•
•

•

•
•

Klik op het icoontje Instellingen à E-mail, contacten, agenda’s à Voeg account toe…
Klik op Anders
Klik op Voeg mailaccount toe
Vul in:
o Naam: de gewenste naam zoals ontvangers van je mail te zien krijgen
o E-mail: je e-mailadres
o Wachtwoord: het wachtwoord van je e-mail adres
o Beschrijving: je e-mailadres
o Klik op Volgende
Controleer of de IMAP is geslecteerd (blauw) en niet POP
o Vul bij Server inkomende post in:
§ Hostnaam: uw IMAP Server inkomend
§ Gebruikersnaam: je e-mail adres
§ Wachtwoord: het wachtwoord van je e-mail adres
o Vul bij Server uitgaande post in:
§ Hostnaam: uw IMAP Server uitgaand
§ Gebruikersnaam: je e-mail adres
§ Wachtwoord: het wachtwoord van je e-mail adres
o Klik op Volgende
Bij de melding Serveridentiteit niet gecontroleerd, klik op Ga door (evt. 2x).
Geef in het volgende scherm met de schuifjes aan welke functies u wilt gebruiken. U kunt
bijvoorbeeld de functie Notities uitzetten. Klik vervolgens op Bewaar. Controleer of het
E-mail account aan de lijst van Accounts is toegevoegd.
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•

Nu wijzig je de geavanceerde eigenschappen van het mailaccount
o In de lijst met Accounts, klik op het [>] tekentje van het account die je zonet hebt
toegevoegd
o Klik nogmaals op het [>] tekentje van je account
o Scroll naar beneden en klik bij Geavanceerd op het [>] tekentje
§ Onder Postbusinstellingen zie je drie folders staan: Concepten, Verstuurd
en Verwijderd.
• Klik op [>] van Concepten, en selecteer onder Op de server de
IMAP-folder Drafts. Klik op ß Geavanceerd om weer terug te
keren
• Klik op [>] van Verstuurd, en selecteer onder Op de server de
IMAP-folder Sent. Klik op ß Geavanceerd om weer terug te keren
• Klik op [>] van Verwijderd, en selecteer onder Op de server de
IMAP-folder Trash. Klik op ß Geavanceerd om weer terug te
keren

o Onder Inkomend-instellingen
§ gebruik SSL: 0 (uit)
§ Identitetiscontroler: wachtwoord
§ Voorvoegsel IMAP-pad: INBOX
§ Serverpoort: 143

§

Klik op ß Account om terug te keren naar het scherm Account
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o Controleer vervolgens de gegevens van de Server uitgaande post
§ Klik op het [>] tekentje van SMTP
§ Check of onder Hoofdserver je IMAP Server uitgaand is geselecteerd
§ Klik op het [>] tekentje van deze Hoofdserver, en controleer:
• Server: 1 (aan)
• Gebruik SSL: 1 (aan)
• Identiteitscontrole: Wachtwoord
• Serverpoort: 587
§ Sluit af: klik op Gereed à Account à Gereed à E-mail… à Instellingen
om alle gegevens op te slaan
o Bekijk je nu je e-mailaccount, dan zien de folders er als volgt uit:
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