Instructie email instellen/toevoegen + verwijderen van
Microsoft Outlook 2016

Als u voor de eerste keer Microsoft Outlook 2016 start wordt u automatisch naar het scherm
geleid dat u een email account aan uw computer kan toevoegen. Dus dan wordt u automatisch
naar een scherm geleid die ik in deze intructie ook verder zal toelichten. Maar als u Microsoft
Outlook 2016 al heeft geinstalleerd en u wilt uw emailaccount toevoegen dan ziet u deze scherm
als u het email programma opent:

Als u dan een emailaccount wil toevoegen dan zal ik u nu de stappen uitleggen met wat u moet
doen.

U Drukt als eerste linksboven op het tabje 'Bestand'.

Daarna klikt u in het volgende schermpje op het vakje Account toevoegen.

Daarna klikt u in het ronde vakje 'Handmatige instelling of extra servertypen' en daarna klikt u
op 'Volgende'.

Daarna klikt u op het ronde vakje naast de tekst 'POP of IMAP' en klikt u op 'Volgende'.

Daarna vult u in de linkerhelft van het volgende schermpje bij 'Naam' een willekeurige naam in
die u wilt gebruiken voor dat specifieke emailaccount. In mijn voorbeeld vul ik dus Damian in.
Bij 'E-mailadres' vult u het mailadres in waar het over uit gaat. In mijn voorbeeld vul ik dus
damian.balaza@mediaversa.nl in.
Bij 'Type account' klikt u op het tekstvakje en selecteert u 'IMAP'.
Bij 'Server voor inkomende e-mail' vult u de server gegevens in wat u hebt gekregen van
mediaversa. Die kunt u vinden bij de mailgegevens die u van Mediaversa hebt gekregen.

Dus in mijn geval zal ik dan mail.mediaversa.nl invullen.
Bij 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP)' vult u precies dezelfde gegevens als het voorgaande
in. Dus in mijn geval zal dat ook mail.mediaversa.nl zijn.
Bij 'Gebruikersnaam' vult u uw volledige emailadres in wat u gekregen hebt van Mediaversa. Dus

in mijn voobeeld vul ik dus damian.balaza@mediaversa.nl in.
Bij 'Wachtwoord' vult u het desbetreffende wachtwoord in wat u van mediaversa hebt gekregen
die bij dat mailaccount hoort.
Het vakje 'Wachtwoord onthouden' kunt u aanvinken als u het makkelijker zodat u het niet elke
keer met het inloggen opnieuw hoeft in te vullen.
Het volgende vakje 'Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht' dient u leeg te laten.
Dus in mijn voorbeeld komt alles er zo uit te zien:

Daarna als u dat heeft gedaan dan klikt u op het vakje 'Meer instellingen'.

Daarna klikt u in het volgende venstertje bovenin op het tabje 'Server voor uitgaande e-mail'.
U vinkt dan het hokje aan waarbij staat 'Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is
verificatie vereist'.
Daarna vinkt u het vakje aan waarbij staat 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn
inkomende e-mail'.

Daarna klikt u bovenin op het tabje 'Geavanceerd'.
In het volgende schermpje vult u bij 'Inkomende e-mail (IMAP)' 143 in.
Bij de tekst 'Gebruikt het volgende type versleutelde verbinding' klikt u op het vakje erlangs en
dan kiest u voor de optie 'Geen'.
Bij 'Uitgaande e-mail (SMTP)' vult u 587 in.
Daarna klikt u op het vakje wat langs de tekst 'Gebruikt het het volgende type versleutelde
verbinding' staan en kiest u voor de optie 'Geen'.
De rest van de vakjes wat erbij zal staan die moet u uitgevinkt laten.
Dus zo zal het er allemaal uit komen te zien in mijn voorbeeld:

Wanneer u dat gedaan hebt klikt u benenden op het vakje 'OK'.

Daarna klikt u beneden in het venstertje op 'Volgende'.

Daarna opent zich automatisch een venstertje die gaat controleren of dat alles gelukt is en naar
behoren werkt. Wanneer u 2 vinkjes ziet en u bij de status 2 keer voltooid ziet staan dan kunt u
er ook van uitgaan dat alles goed is ingesteld. Daarna kunt u op het vakje 'Sluiten' klikken.

Daarna wanneer u dat gedaan hebt bent u klaar en kunt u op 'Voltooien' klikken. Tenzij u nog
een ander emailadres wilt toevoegen, want dan klikt u op het vakje 'Een ander account
toevoegen' en dan herhaalt u mijn zojuist beschreven stappen.

En dan bent u klaar met een emailaccount toevoegen.
Als u om wat voor reden dan ook een emailaccount wilt verwijderen dan klikt u boven in het
schermpe op het tabje 'Bestand'.

Daarna klikt u in het volgende schermpje links op 'Info'.
Daarna klikt u op het hokje 'Accountinstellingen'.
En daarna klikt u op het volgende hokje 'Accountinstellingen'.

Daarna selecteert u in het volgende schermpje welke emailaccount u wilt verwijderen en dan
klikt u op het tabje 'Verwijderen'.
Dus in mijn voorbeeld komt het er zo uit te zien:

Daarna zal er om een bevestiging worden gevraagd of u het gekozen emailaccount ook
daadwerkelijk wilt verwijderen en of u ermee wilt doorgaan. Dan klikt u op het hokje waarin 'Ja'
staat.

Daarna klikt u op het hokje 'Sluiten' als u klaar bent.

En dan bent u klaar met het verwijderen van een emailaccount.

