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ThunderBird
Stap 1: Ope Thu derBird e klik op E- ail o der Nieu e a ou t aa

ake .

Afbeelding 1
Stap 2: Klik op Dit o erslaa e

ij

estaa de e- ailadres ge ruike .

Afbeelding 2
Stap 3: Voer uw naam, e-mailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op
Doorgaa .
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Afbeelding 3
Stap 4: Vi k IMAP of el POP aa . Kies voor IMAP als u een back-up van de e-mail
op de server wilt laten staan en de e-mail automatisch wilt laten synchroniseren met
meerdere apparaten. Kies voor POP3 als u de e-mail wilt ophalen op uw computer.
Het is hierbij niet gegarandeerd dat er een back-up op de server blijft staan. Wij
adviseren om IMAP te gebruiken. Klik er olge s op ha d atige o figuratie .

Afbeelding 4
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Stap 5: Sele teer SSL/TLS i o der SSL e Versleuteld a ht oord o der
Authe ti atie . Typ u olledige e-mailadres in het veld Ge ruikers aa .
Co troleer te slotte of er o der Poort ij I ko e d 99 is i ge oerd e ij
Uitgaa d
. Klik op Gereed . I die u oor POP heeft gekoze ij stap , die t
u 99 i te oere ij Uitgaa d .

Afbeelding 5
Stap 6: U ziet ogelijk o derstaa de e eiligi gs aars hu i g. Vi k Deze
uitzo deri g oor altijd opslaa aa e klik op Be eiligi gsuitzo deri g
e estige .

Afbeelding 6

4

Stap 7: Om e-mail te bekijken en te versturen, klik op Post ak I .

Afbeelding 7
Stap 8: Het kan zijn dat wanneer u voor het eerst een e-mail verstuurt, u
o derstaa de e eiligi gs eldi g te zie krijgt. Vi k op ieu Deze
uitzo deri g oor altijd opslaa aa e klik op Be eiligi gsuitzo deri g
toe oege o de e-mail te kunnen verzenden.

Afbeelding 8
Als u geen e-mail kunt verzenden controleer dan ten eerste of u echt voor poort 465 heeft
gekozen. Controleer tevens dat u als uitgaande mailserver niet uw lokale ISP-serveradres
(bijvoorbeeld smtp.ziggo.nl) heeft gekozen. Mocht de uitgaande mail nog niet werken,
probeer het mailprogramma dan te sluiten en opnieuw op te starten. Als het hierna nog niet
lukt om een mail te verzenden, vragen wij u contact op te nemen via support@brisp.nl.
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