KNZB emailaccount @zwembond.nl, @knzbregio.nl
Email berichten lezen:
Er zijn twee manieren om de e-mail berichten te lezen
1.
Via webmail. U kunt via de volgende url inloggen (http://webmail.interconnect.nl) .
Hier kunt u tevens allerlei instellingen wijzigen zoals bijvoorbeeld uw wachtwoord. Het
voordeel van inloggen via webmail is dat het overal bereikbaar is, als u maar toegang
heeft tot internet.
2.

Via een e-mailapplicatie (Outlook, Thunderbird). U kunt uw zwembond mail
ook binnenhalen op een computer of ander device. Hiervoor kunt u aan een emailapplicatie een (imap of pop3) account toevoegen.

E-mailapplicatie (pop3 of IMAP)
De meest gebruikte mailoplossing worden onderstaand behandeld. De instellingen van
computers, veelal Microsoft programma’s, kennen vele versies. De verschillende versies werken
nagenoeg hetzelfde, maar er kunnen kleine verschillen zijn. Door goed te lezen, kunt u veelal zelf
interpreteren wat in uw geval bedoeld wordt.

11

Outlook
1. Start het programma Outlook
2. Klik op <Bestand>
3. Klik daarna op <Accountinstellingen>
4. Selecteer het emailaccount dat u wilt wijzigen en klik op wijzigen

5.
6.
7.
8.
9.

Kies bij Type account voor IMAP
Vul bij Server voor inkomende e-mail de gegevens: imap4.interconnect.nl
Vul bij uitgaande e-mail (SMTP) smtp.interconnect.nl
Vul de aanmeldgegevens in
Klik op “Meer instellingen” en ga naar het tabblad Server voor uitgaande mail.
Plaats een vinkje bij “deze server vereist authenticatie middels gebruikersnaam en
wachtwoord”
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10. Ga vervolgens naar het tabblad “Geavanceerd”

Bij Inkomende e-mail (IMAP)
Inkomende e-mail:

993 met SSL

Bij Uitgaande e-mail (SMTP)
Uitgaande e-mail:
587 met TLS

Time-outs voor server op 10 minuten zetten door het schuifje helemaal naar rechts te zetten.
Hiermede voorkom je dat mails met bijlagen of aan veel personen niet doorkomen.
Klik op “OK”. De account instellingen worden nu getest. Kijk of je 2x voltooid krijgt te zien.
Dan werkt alles OK.
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Eigen smtp gebruiken:
U kunt ook de uitgaande mailserver gebruiken van de provider van de internetfeed (bijv. KPN of
Ziggo) en configureren in een e-mail programma. De mail kan aangeboden worden op poort 25 of
poort 587. U kunt de instellingen vinden op de website van bijvoorbeeld uw eigen internetfeed.
Poort 587 wordt gebruikt voor authenticated smtp.
- Er is authenticatie vereist middels gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn niet de
accountgegevens van Interconnect, maar die van de andere provider (bijv. KPN of Ziggo).
- Deze optie is geschikt voor mobiele devices. Het maakt niet uit waar je bent. Omdat de mail via
authenticatie aangeboden wordt, kun je in principe altijd uitgaand mailen, ongeacht je locatie.
Poort 25 is de standaardpoort voor smtp.
- Mail wordt niet-versleuteld aangeboden.
- Er is geen authenticatie vereist.
- Deze optie is vooral zinvol als er geen mobiele devices gebruikt worden. Als gebruikers van locatie
veranderen, en zodoende op het netwerk van een andere leverancier uitkomen, dan lukt het niet om
mail te versturen.
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Belangrijk wanneer uw mail niet aankomt bij de ontvangers
Wat te doen u ondanks de instellingen geen mail kunt versturen. Ofwel de mail wordt niet
ontvangen, maar staat wel in de verzonden items.
Het kan zijn dat uw ip adres op een blacklist staat.
Er wordt een reputatiecheck gedaan voor het ip-adres dat de mail aanbiedt.
Uw ip adres kan achterhaald worden via http://www.watismijnip.nl/.
De reputatie kan achterhaald worden door dit ip-adres in te vullen op de website van
http://www.senderbase.org/.
Als uw ip adres op een blacklist staat, zult u er voor moeten zorgen dat u wordt verwijderd
van die blacklist.

Klik op pbl.spamhaus (bijvoorbeeld). U gaat naar de website van Spamhaus.
Op de website van bijvoorbeeld Spamhaus gaat u naar PBL en kies voor “blocklist removal
center”. Volg de instructies.
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