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U kunt e-mail instellen op een Windows Phone. Dit is een mobiele telefoon. Zie Functies voor mobiele telefoons
als u een andere telefoon hebt.

Hoe stel ik Exchange ActiveSync in op een Windows Phone?
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Als dit de eerste e-mailaccount is die u op de telefoon hebt ingesteld, tikt u op de tegel E-mail
op het beginscherm van uw telefoon en gaat u verder met stap 4. Als dit niet de eerste emailaccount is die u op de telefoon hebt ingesteld, bladert u naar links vanuit het beginscherm.
Tik op Instellingen en tik vervolgens op E-mail en accounts.
Tik op Een account toevoegen en selecteer Outlook.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en tik op Aanmelden. Windows Phone zal nu proberen
uw e-mailaccount automatisch te configureren. Als de configuratie met succes wordt voltooid,
gaat u verder met stap 7.
Als uw e-mailaccount niet automatisch kan worden geconfigureerd, tikt u op Geavanceerde
instellingen. U moet de volgende gegevens invoeren:
a. E-mailadres Dit is uw volledige e-mailtoegang, bijvoorbeeld tony@contoso.com.
b. Wachtwoord Dit is het wachtwoord voor uw e-mailaccount.
c. Gebruikersnaam Dit is uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld tony@contoso.com.
d. Domein Dit is het gedeelte van uw e-mailadres na het @-teken, bijvoorbeeld
contoso.com.
e. Server Voor instructies voor het vinden van uw servernaam, raadpleegt u het
onderstaande gedeelte Servernaam vinden.
f. Schakel het vakje Deze server vereist een beveiligde (SSL)-verbinding in.
Tik op Aanmelden.
Druk op OK wanneer Exchange ActiveSync vraagt of u beleidsregels op uw telefoon wilt
gebruiken. Aan de hand van beleidsregels kunt u een wachtwoord instellen op uw mobiele
telefoon en kunt u met de functie voor het wissen van gegevens op externe apparaten alle
gegevens uit uw mobiele telefoon verwijderen wanneer de telefoon is kwijtgeraakt of gestolen.

Servernaam vinden
Als u de servernaam wilt vaststellen, gebruikt u de volgende stappen:
1.
2.
3.

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.
Zoek de servernaam die wordt weergegeven onder Externe instelling of Interne instelling.
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.

