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Internetcafé Bibliotheek Veluwezoom 

E-mail verkeer 

 

 

In het verleden was er lage netwerksnelheid, weinig opslagcapaciteit bij de providers. 
Er werd alleen het Post Office Protocol  (POP) gebruikt voor het e-mail verkeer, het verplaatsen 

van postbus naar PC. 
(Net zoals u thuis de brieven bezorgt krijgt, ook maar op 1 plek!) 
 

Dit is gegroeid naar hogere snelheden en grotere opslagcapaciteit bij de providers. 
EN door grote internationale spelers heel veel opslagcapaciteit EN  WEBMAIL. (Berichten blijven 

in de “cloud”) 
 

Door deze concurrentie kwamen ook de “lokale” providers met een WEBMAIL functie. 
 
Via een browser benadert u WEBMAIL op de website van de provider: 

 Bij internationale providers kunt direct inloggen/aanmelden 
 Bij lokale providers vind u op de website (meestal rechtsboven) een knop “webmail” (bij 

ZIGGO “ziggomail”)waarmee u kunt inloggen/aanmelden. 
 
Er zijn grenzen (per provider zijn er verschillen) aan: 

 berichtgrootte,  
 opslagcapaciteit,  

 aantal e-mail adressen,  
 max. aantal te verzenden berichten  
  

Informatie vindt u op de website van de provider en/of via een zoekmachine. 
 

De afwikkeling van het e-mailverkeer gaat ALTIJD via een programma of een app.  
Bij internationale providers maakt u via internet gebruik van hun “eigen” programma in de 
cloud. 

Op PC/laptop een programma zoals Thunderbird, Incredimail, Outlook (=onderdeel van 
MS-Office). 

Op smartphone/tablet een e-mail app.  
 
Toevoegen van een e-mail adres (account) op smartphone/tablet via: 

 “instellingen”  >  “account,contacten,agenda”  
 “keuze provider” (bij een “lokaal” adres bijv KPN kiest u “anders”) > 

 Invullen: e-mailadres, wachtwoord, omschrijving 
 Automatisch wordt hier als protocol IMAP ingevuld. (= WEBMAIL via programma/APP) 

(Internet Message Access Protocol) 

 
 

Gebruik:  Aandachtspunten !  

 
     Als van een e-mailadres (account)  het wachtwoord is gewijzigd dan moet dit OOK op elk 
apparaat waar dit account  

     aanwezig is. (uiteraard zowel voor “ontvangen” als “verzenden”. 
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Als u met 2 of meer hetzelfde e-mailadres gebruikt, maak dan afspraken over WIE, WAT, 

WANNEER    verwijderd. Het gebeurt nog weleens dat in die situatie er onenigheid ontstaat over 
WEL/NIET gezien! 
 

Zeker als iemand op zijn apparaat POP gebruikt (zie 1e alinea). 
  

 
Misvatting:    

 prullenbak  =  prullenbak  =  prullenbak   

 Prullenbak WEBMAIL/IMAP = NIET  prullenbak systeem (OS) 
 Prullenbak WEBMAIL/IMAP  = NIET  prullenbak POP (eigen appartaat) 

 Prullenbak POP   = NIET  prullenbak systeem (OS) 
    

(prullenbak ook wel: “verwijderde items” OF “deleted items”) 
 
Opslag:  bij WEBMAIL/IMAP  blijven berichten in de postbus  (“cloud”) 

   Behalve:  in prullenbak en spam map  (ouder dan ca. 30 dagen worden verwijderd) 
 

Spam: wat 100% spam is komt NIET met POP mee!!!  Alleen wat “mogelijk” spam is.  
 (>>>  check zelf spam map WEBMAIL/IMAP  <<<  of er toch iets voor u bij was.) 
 

 
Onderhoud: 

 
Gebruik geen programma/APP die niet meer ondersteund wordt: 

 Veiligheid loopt terug 

 Functionaliteit gaat achterlopen 
 Op nieuwe berichten kan het dan “vreemd” gaan reageren 

 Hou het  programma/app  up-to-date. 
 
 

Adressen 
 

 e-mailadressen blijven behouden, tenzij u ze delete of overstapt naar een andere provider: 
(nieuw uitgegeven adressen zullen alleen de laatste naam hebben) 
bijvoorbeeld: casema, UPC, ZIGGO 

  hetnet, planet, kpnplanet, kpnmail 
  msn, hotmail, live, outlook.com 

      
Bijv:  pietje @casema.nl  bestaat nog steeds na overname door UPC,  ook nog na overname UPC 
door ZIGGO.  
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