E-mail
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Windows 10

Handleiding
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Hoe stel ik een e-mailaccount in bij Windows 10?
Dit kunt u doen door op de
Windows knop links onderin
uw beeldscherm te klikken. ⊲

Vervolgens klikt u op de tegel Mail.
(De kleur van de achtergrond
kan anders zijn bij u)

Als u op de tegel heeft geklikt krijgt
u het volgende scherm te zien. ⊲
Dit is het startscherm van
Windows Mail, in dit scherm
klikt u op “AAN DE SLAG”

In dit scherm kiest u de optie
“ACCOUNT TOEVOEGEN” ⊲
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⊲

In het scherm voor account
toevoegen kiest u geen van de
opties die u eerst te zien krijgt.

Als u naar onderen scrolt krijgt u
de optie “GEAVANCEERDE
CONFIGURATIE” te zien,
dit is de optie die u kiest. ⊲

Als u geavanceerde configuratie
heeft gekozen kiest u in het
daaropvolgende scherm
“INTERNET-E-MAIL”

De gebruikersnaam
is meestal het e-mailadres
zonder “@solcon.nl” ⊲

Hier voert u uw wachtwoord in

⊲
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De accountnaam is de naam
die het account later in het
overzicht krijgt ⊲
Met deze naam verzend u ⊲
berichten naar de ontvanger
Hier vult u de server voor ⊲
inkomende e-mail in. Voor Solcon
klanten is dit imap.solcon.nl
Hier kiest u het accounttype, tegenwoordig gebruiken we hiervoor IMAP4

Hier vult u de server voor uitgaande
mail in, voor Solcon klanten is dit:
mail.solcon.nl
Het vinkje voor uitgaande server
vereist verificatie laat u staan,
ook het vinkje voor
‘Dezelfde gebruikersnaam en
wachtwoord gebruiken voor het
verzenden van mail’ laat u staan.
De twee vinkjes over SSL vinkt u uit.
Om verder te gaan klikt u op
“AANMELDEN”.

Dit is de slotpagina, hier krijgt u
eventuele foutmeldingen te zien,
in het geval dat alle tests succesvol
zijn krijgt u te zien dat het account
succesvol geconfigureerd is.
Om verder te gaan
klikt u op “GEREED”.
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Hier klikt u op de knop: U kunt aan de slag gaan

⊲

In dit scherm ziet u uw Postvak IN, hier ziet u alle mail staan die momenteel
ook in uw mailbox te zien zijn op ssw.solcon.nl
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Heeft u hulp nodig?
Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en
TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op
www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk
bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur
via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media
@Solcon > voor nieuws en acties van Solcon
@Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen
facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon
Whatsapp > 06 - 39 44 04 00

