Tutorial E-mail Instellingen wijzigen (Apple Mail for Mac):
In de onderstaande handleiding wordt stap voor stap beschreven hoe je instellingen wijzigt van jouw e-mail
account in het programma 'Mail' van OS X.
BELANGRIJK!
Apple Mail stelt de gebruiker niet in staat een bestaand account te wijzigen. Om de nieuwe instellingen voor jouw
mailadres toe te voegen dien je daarom eerst jouw oude account te verwijderen. Als je nu IMAP instellingen
gebruikt zal dit geen problemen opleveren, en zullen je mails weer verschijnen nadat je het nieuwe account met
de nieuwe instellingen hebt aangemaakt. Als je POP3 instellingen gebruikt is het zaak dat je de mails eerst veilig
stelt. POP3 werkt namelijk zo dat de mails alleen lokaal en niet op de webhostingserver worden opgeslagen.
Daarom raden wij je aan eerst een back-up te maken van je huidige mailbox. Dit kan op de volgende manier:
Klik in Apple Mail met de rechter-muisknop op jouw inbox en kies voor 'export mailbox'. Je kan deze vervolgens in
'mbox' formaat opslaan.
Om achteraf deze kopie weer terug te zetten in Apple Mail, kies je boven in beeld voor 'bestand' > 'importeer
mailboxen' en kies voor 'bestanden in mbox formaat'. Kies het bestand wat je geëxporteerd had en klik op 'OK'.

Stap 1: Je kan nu opnieuw jouw adres instellen als nieuw account via 'Mail' en dan 'Voeg account toe..'

Stap 2: Vul hier je naam in, het e-mailadres (in ons voorbeeld example@newwebhosting.nl) en het bijbehorende
wachtwoord. Dit wachtwoord is terug te vinden in de e-mail die verstuurd is na het aanmaken van het emailadres. Klik daarna op 'Maak aan'.

Stap 3: Er verschijnt nu de melding dat het account handmatig moet worden geconfigureerd, klik hiervoor op
'Volgende'.

server.webbserver.nl

Stap 4: In het volgende scherm wordt gevraagd of je een IMAP of een POP-account wilt aanmaken. In ons
voorbeeld maken we gebruik van IMAP.
Bij E-mailserver vul je in: server.webbserver.nl
Bij Gebruikersnaam vul je het e-mailadres in en bij Wachtwoord het wachtwoord. Hierna klik je op
'Volgende'/'Next'.

server.webbserver.nl

Stap 5: In het volgende scherm vul je de volgende gegevens in:
SMTP Server: server.webbserver.nl
Gebruikersnaam: je e-mailadres (in ons voorbeeld example@newwebhosting.nl)
Wachtwoord: je wachtwoord.
Vervolgens klik je op 'Maak aan' om het account definitief aan te maken. Bij gebruik van onze 'secure' mailservers
zullen automatisch de juiste poortnummer gebruikt worden en hier zal dan ook niet om gevraagd worden.

Klaar: De configuratie is nu voltooid en de E-mail is nu succesvol gewijzigd!

