E-mail van Microsoft Exchange instellen op een Apple iPhone
U kunt e-mail instellen op een Apple iPhone van AT&T.

Hoe kan ik Exchange ActiveSync instellen op een Apple iPhone van AT&T?
1.

Als dit de eerste e-mailaccount is op uw iPhone, tikt u op Mail. Zo niet, tikt u op Instellingen
> Mail, Contacten, Agenda > Voeg account toe.
2. Tik op Microsoft Exchange.
3. Tik in het vak Mail en voer uw volledige e-mailadres in (bijvoorbeeld ties@contoso.com).
4. Tik in het vak Gebruikersnaam en voer nogmaals uw volledige e-mailadres in.
5. Tik in het vak Wachtwoord en voer uw wachtwoord in.
6. U kunt desgewenst in het vak Beschrijving een korte beschrijving opgeven voor de account.
7. Tik op Volgende in de rechterbovenhoek van het scherm.
8. Tik in het vak Server, voer uw servernaam in en tik daarna op Volgende. Voor instructies voor
het vinden van uw servernaam, raadpleegt u het gedeelte Mijn servernaam vinden hieronder.
9. Tik op Volgende.
10. Kies het type informatie dat u wilt synchroniseren. Standaard zijn Mail, Agenda en Contacten
ingeschakeld. Als u synchronisatie voor een informatietype wilt uitschakelen, tikt u op de
schuifregelaar en schuift u deze naar UIT.
11. Tik op Bewaar.
12. Als u wordt gevraagd een nieuwe cijfercode in te voeren, tikt u op Ga door en voert u een
cijfercode in. U moet de cijfercode tweemaal invoeren.

Let op:
Als u op Sluit tikt, moet u de cijfercode configureren in de iPhone-toepassing Instellingen
voordat u de gegevens kunt bekijken op uw iPhone.

Mijn servernaam vinden

•

Als u de servernaam wilt vaststellen, gebruikt u de volgende stappen:

•

Meld u bij uw account aan met Outlook Web App.

•

Nadat u bent aangemeld, klikt u op de vervolgkeuzepijl naast het Help-vraagteken en klikt u op
Info.

•

Zoek de servernaam die wordt weergegeven onder Externe POP-instelling of Interne POPinstelling. Als uw servernaam de notatie podxxxxx.outlook.com heeft, is m.outlook.com uw
Exchange ActiveSync-servernaam. Als uw servernaam ook de naam van uw organisatie bevat,
bijvoorbeeld pop.contoso.com, is uw servernaam dezelfde als uw Outlook Web App-servernaam
zonder de toevoeging /owa. Als het adres dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Outlook Web
App bijvoorbeeld https://mail.contoso.com/owa is, is mail.contoso.com uw Exchange
ActiveSync-servernaam.

