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Hoewel voor elke mobiele telefoon en elk besturingssysteem voor mobiele telefoons iets andere stappen
nodig zijn om een e-mailaccount in te stellen, kunt u de volgende instellingen gebruiken om een
Exchange ActiveSync-, POP3- of IMAP4-account te configureren op uw mobiele telefoon. Als de
beheerder van uw e-mailaccount u de serverinstellingen heeft verstrekt waarmee u e-mail op uw
telefoon kunt instellen, gebruikt u die.
Als u de serverinstellingen niet kent, kunt u deze opzoeken door een van de volgende stappen te
nemen:

•

Zoek uw Exchange ActiveSync-serverinstellingen op.
Meld u aan bij uw account via Outlook Web App.
Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op Opties > Alle opties weergeven > Account
> Mijn account > Instellingen voor POP-, IMAP- en SMTP-toegang.
Bekijk de servernaam onder POP-instelling.
Als uw servernaam de notatie podxxxxx.outlook.com heeft, is uw Exchange ActiveSyncservernaam m.outlook.com. Als uw servernaam ook de naam van uw organisatie bevat,
bijvoorbeeld pop.contoso.com, is uw servernaam dezelfde als uw Outlook Web Appservernaam zonder de toevoeging /owa. Als het adres dat u gebruikt om toegang te
krijgen tot Outlook Web App https://mail.contoso.com/owa is, is uw Exchange
ActiveSync-servernaam mail.contoso.com.

•

Zoek uw POP3-, IMAP4- en SMTP-serverinstellingen op.
Bekijk deze video voor meer informatie over hoe u de serverinstellingen voor uw POP- of IMAPe-mailprogramma kunt achterhalen.
Als u de serverinstellingen wilt opzoeken, meldt u zich aan bij uw e-mailaccount via
Outlook Web App. Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op Opties > Alle opties
weergeven > Account > Mijn account > Instellingen voor POP-, IMAP- en
SMTP-toegang. De naam van de POP3-, IMAP4- en SMTP-server en de overige
instellingen die u wellicht nodig hebt staan in de lijst op de pagina
Protocolinstellingen onder POP-instelling of IMAP-instelling en SMTP-instelling.
Opmerking:
Als Niet beschikbaar wordt weergegeven naast POP-instelling, IMAP-instelling en
SMTP-instelling, is uw account wellicht niet ingesteld om gebruik te maken van POPof IMAP-e-mailprogramma's. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder
van uw e-mailaccount.

Wanneer u uw serverinstellingen hebt vastgesteld, kunt u de documentatie raadplegen van uw mobiele
telefoon om uw Exchange ActiveSync, POP- of IMAP-e-mailaccount in te stellen.

