Handleiding IMAP Mail op Mac OSX

Kinetiek Webtechnologie - Handelstraat 14- 6815 CW Arnhem - http://kinetiek.com

Handleiding IMAP Mail op Mac OSX

blz. 1

2-7-2014 22:57

Inhoudsopgave
1

Inleiding.......................................................................................................................... 3
1.1

2

Waarom IMAP? ........................................................................................................ 3

Procedure ....................................................................................................................... 3
2.1

Foutmelding De identiteit van ‘<je mailserver>’ kan niet worden gecontroleerd. ..... 5

Handleiding IMAP Mail op Mac OSX

blz. 2

2-7-2014 22:57

1

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.
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Procedure

Hier de procedure voor Mac OSX Mavericks (voorjaar 2014).
Alle gegevens van je mail vindt je op pagina 4 van het informatieblad die je van Kinetiek
hebt ontvangen.
•
•
•

•

•
•

Klik op Mail à Voorkeuren à Selecteer tab Accounts
Klik links-onderaan het schermpje op het plusje (+) om een nieuw account aan te maken.
o Selecteer Voeg ander Mail-account toe…
In het scherm Mail-Account toevoegen, vul in of selecteer:
o Volledige naam: de gewenste naam zoals ontvangers van je mail te zien krijgen
o E-mailadres: je e-mailadres
o Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij je e-mailadres.
o Klik op Maak aan, en vervolgens op Volgende
In het scherm Info voor server inkomende e-mail, vul in of selecteer:
o Type account: IMAP
o E-mailserver: je IMAP Server inkomend (vb: mail.kinetiek.com)
o Gebruikersnaam: je e-mailadres
o Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij je e-mailadres
o Klik op Volgende
In het scherm Certificaat controleren, klik op Verbind
In het scherm Info voor server inkomende e-mail, vul in:
o Voorvoegsel pad: INBOX
o Poort: 993
§ Check aan Gebruik SSL
o Identiteitscontrole: Wachtwoord
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o Klik op Volgende
•

•

In het scherm Info voor server uitgaande e-mail, vul in:
o SMTP-server: je IMAP Server uitgaand (vb: mail.kinetiek.com)
o Gebruikersnaam: je e-mailadres
o Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij je e-mailadres
o Klik op Maak aan
In het waarschuwingscherm Mail kan geen verbinding maken met de account:
o Type opnieuw het wachtwoord in en klik op Volgende

Als het goed is zie je nu aan de linkerzijde onder Inkomend je nieuwe mailbox.
•

Tenslotte moet je de mappen van je mailaccount in je mailprogramma nog koppelen met
de IMAP-mappen op je mailserver: alleen op deze wijze worden alle mails in de juiste
folders op de server bewaard.
o De IMAP-mappen op de server zijn:
§ Inbox, Sent, Trash, Drafts, Spam
o De corresponderende mappen in je Apple mailprogramma zijn:
§ Inkomend, Verstuurd, Prullenmand, Concepten en Ongewenste reclame
o de IMAP-Inbox is al automatisch gekoppeld met de map Inkomend
o Om de IMAP-Sent te koppelen met de map Verstuurd, doe het volgende:
§ Selecteer aan de linkerzijde en helemaal onderaan onder je nieuwe
emailaccount de map Sent
§ Selecteer in het menu Postbus à Gebruik deze postbus als à postbus
voor bestuurde berichten
§ Controleer of de map Verstuurd nu ook je nieuwe mailbox bevat
o Koppel op gelijke wijze ook:
§ De IMAP-Spam met de map reclamepostbus
§ De IMAP-Drafts met de map conceptenpostbus
§ De IMAP-Trash met de map prullenmandpostbus

Nu nog een laatste check:
•

Klik op Mail à Voorkeuren à Selecteer tab Accounts à tab Accountinformatie
o Klik op de dropdownbox Server uitgaande e-mail (SMTP) en selecteer Wijzig
SMTP-serverlijst…
o Klik op tab Geavanceerd
§ Selecteer Gebruik standaardpoorten (25, 465, 587)
§ Check aan Gebruik SSL
§ Identiteitscontrole: Wachtwoord
§ Vul opniew je gebruiksnaam en wachtwoord in
o Zijn de gegevens niet juist, klik op Ga terug en herstel de fouten
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2.1 Foutmelding De identiteit van ‘<je mailserver>’ kan niet worden
gecontroleerd.
Als je je mailprogramma herstart, is het mogelijk dat je de volgende melding krijgt:
De identiteit van ‘<je mailserver>’ kan niet worden gecontroleerd.
•
•
•

Klik dan op Toon certificaat
Check aan ‘localhost’ altijd vertrouwen bij verbinding met ‘<je mailserver>’
Klik op Verbind
o In het scherm U brengt wijzigingen aan in de vertrouwensinstellingen…, vul Naam
en wachtwoord in waarmee je op je laptop inlogt, en klik Werk instellingen bij.

Herstart je je mailprogramma opnieuw, dan zal de melding De identiteit van ‘<je mailserver>’
kan niet worden gecontroleerd… niet meer verschijnen.
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