Verplaats mail naar persoonlijke folder in
Outlook
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Inleiding
Werkt u met IMAP mailaccounts dan staat alle mail op uw mailserver (gehost door Kinetiek).
Voordeel is dat u in al uw mailclients (op uw PC/laptop, tablet en smartphone) exact
dezelfde mail ziet, voor zowel inkomend, verstuurd, concepten als verwijderd. Maar de
ruimte op uw mailserver is beperkt. Als uw mailserver volledig vol is kunt u geen mail meer
ontvangen.
Dreigt de mailserver vol te raken dan ontvangt u van Kinetiek een waarschuwingsmail. U
moet dan mail van uw mailserver verplaatsen naar een lokale mailbox op uw PC/laptop. Zo
creëert u weer vrije ruimte op uw mailserver. Kinetiek raad aan om mail ouder dan drie
maanden van uw mailserver te verplaatsen naar de lokale mailbox op uw PC/laptop.
Deze handleiding beschrijft hoe u in Microsoft Outlook 2010 een lokale mailbox maakt en
hoe u mail verplaatst van de mailserver naar de lokale mailbox.

Werkwijze
•

Open Outlook

•

Onder POSTBUSSEN ziet u uw mailboxes op de mailserver. Als het goed is staan deze
gegroepeerd in Inkomend, Verstuurd, Ongewenste reclame, en Prullenmand.

•

Maak nu twee lokale mailboxen: Inkomend en Verstuurd

•

•

Selecteer in het menu Postbus Nieuwe postbus…

•

Kies als locatie Op mijn Mac en geef als naam Inkomend op

•

Herhaal dit voor Verstuurd

•

Onder OP MIJN MAC ziet u de zonet aangemaakte lokale mailboxes.

Maak zowel in de lokale mailbox Inkomend als Verstuurd voor elk IMAP mailaccount
een subfolder aan:
Stel u heeft 2 IMAP mailaccounts: info@mijndomein.nl en support@mijndomein.nl
•

Selecteer dan de lokale mailbox Inkomend en klik op de R-muisknop en
selecteer Nieuwe postbus… en geef als naam info@mijndomein.nl op

•

Selecteer daarna de lokale mailbox Verstuurd en klik op de R-muisknop en
selecteer Nieuwe postbus… en geef als naam info@mijndomein.nl op

•

Herhaal beide stappen voor support@mijndomein.nl

•

Verplaats nu mail van uw mailserver naar de zonet aangemaakte lokale mailboxes.
Let daarbij op dat u de mail vanuit de juiste mailserver folder naar de juiste lokale
mailbox verplaatst:
•

•

Selecteer info@mijndomein.nl onder Inkomend onder POSTBUSSEN: u ziet
dan de inkomende mail op uw mailserver.
•

Selecteer de mail die u wilt verplaatsen: gebruik de Shift toets om
meerdere mailtjes tegelijk te selecteren

•

Klik R-muis Verplaats naar Op mijn Mac Inkomend
info@mijndomein.nl

Herhaal deze stappen voor voor de overige mailboxes op de mailserver:
•

info@mijndomein.nl onder Verstuurd onder POSTBUSSEN

•

support@mijndomein.nl onder Inkomend onder POSTBUSSEN

•

support@mijndomein.nl onder Verstuurd onder POSTBUSSEN

