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Postbedeling



Overeenkomsten: Post - Outlook



Instellingen voor Outlook

• één mailbox per aangelogde gebruiker
• één of meer aliassen per mailbox
• één account (afzender) per alias
• één postvak per account



1. EEN computer 
1.1 EEN mailbox, EEN gebruiker

Modem POP3 account in Outlook (Office) aanmaken via: "Extra"-"E-mailaccounts"



TELENET-aansluiting

LET OP! - "Gebruikersnaam" = de gebruikersnaam van uw mailbox !!
"Naam" en "E-mailadres" = alias (e-mailaccount)

Outlook (Office)



POP3 account aanmaken Accountinstellingen laten 
testen

Geef een naam aan uw account.

Outlook (Office)



POP3 account in Outlook Express aanmaken via: "Extra"-"E-mailaccounts"

Skynet-aansluiting

Outlook (Express)



Skynet-aansluiting

Outlook (Express)



Skynet-aansluiting
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Skynet-aansluiting

LET OP! - "Accountnaam" = de gebruikersnaam van uw mailbox !!
"Naam" en "E-mailadres" = alias (e-mailaccount)

Outlook (Express)



1.2 EEN mailbox, MEER gebruikers
Ga naar "Mijn Telenet" via het adres: 
http://www.telenet.be/nl/mijntelenet/

Jouw gebruikersnaam vind je op je 
contract (van Telenet), meestal is dat 
één of twee letters met een aantal
cijfers. (bvb.: ac123456)
Het wachtwoord is jouw paswoord
dat je gebruikt voor Telenet.
Klik op aanmelden.

Klik op e-mailadressen

TELENET-aansluiting

Modem



TELENET-aansluiting

janneke

mieke



SKYNET-aansluiting

http://www.belgacom.be/mijnabonnement
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POP3 account in Outlook aanmaken voor iedere 
alias via: "Extra"-"E-mailaccounts"

Zelfde werkwijze als voor één gebruiker (1.1) herhalen voor iedere alias



Iedere alias krijgt zo zijn eigen "E-mailaccount"



Gebruik het "E-mailaccount" als afzender



Maak ook aparte handtekeningen per "E-mailaccount"





Het gepaste handteken "Invoegen"



Maak ook aparte postvakken per alias



Stuur post automatisch naar het juiste postvak

Voor "Postvak in"

















1.3 MEER aangelogde gebruikers, 
EEN mailbox per aangelogde gebruiker

Jouw gebruikersnaam vind je op je 
contract (van Telenet), meestal is dat 
één of twee letters met een aantal
cijfers. (bvb.: ac123456)
Het wachtwoord is jouw paswoord
dat je gebruikt voor Telenet.
Klik op aanmelden.

Klik op e-mailadressen

TELENET-aansluiting

Modem

Om een mailbox bij te maken, ga naar
"Mijn Telenet" via het adres: 
http://www.telenet.be/nl/mijntelenet/



TELENET-aansluiting



TELENET-aansluiting

Naargelang het abonnement heb je recht op één of meerdere mailboxen. Je moet 
minstens één mailbox per computer en/of per apart aangelogde gebruiker hebben.



Er zijn nu 3 Mailboxen beschikbaar met ieder hun eigen 
"Gebruikersnaam". In iedere mailbox kunnen 5 aliassen 
aangemaakt worden. Let wel! Eenzelfde alias kan niet gebruikt 
worden in meer dan één mailbox.

Per aangelogde gebruiker (User) MOET een eigen Mailbox in 
Outlook ingesteld worden door de gepaste "Gebruikersnaam" 
te gebruiken van de mailbox die bij de gebruiker (alias) hoort.



SKYNET-aansluiting

http://www.belgacom.be/mijnabonnement
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2. TWEE computers met ieder: 
EEN mailbox, 
EEN of meer gebruikers (aliassen)

Modem

Het enige verschil met voorgaande toestanden is dat er op iedere
computer een eigen mailbox gebruikt moet worden


