Mail instellen in Apple Mail
Hieronder staat de handleiding voor het instellen van een e-mailadres in Apple Mail.
1. Open Apple Mail
2. Ga naar ‘Mail -> Voorkeuren’

3. Klik op de tab ‘Accounts’ en druk op het plusje onderaan om een nieuw account toe te
voegen. Klik op ‘Ander Mailaccount’ en op de knop ‘Ga door’

4. Vul je naam (dit is een zelf gekozen naam voor het e-mailadres wat de ontvanger ook ziet),
het e-mailadres en het wachtwoord in. Klik op ‘Log in’.

5. Vul in het volgende scherm nogmaals het e-mailadres in. De gebruikersnaam is ook het emailadres, waarna het wachtwoord ingevuld moet worden. Dit is hetzelfde wachtwoord als
in de stap hiervoor (deze is mogelijk al ingevuld). Kies bij type account ‘IMAP’ of ‘POP3’ (zie
hiervoor verderop het verschil tussen de twee types). Selecteer bij zowel de inkomende als
de uitgaande server ‘ams017.yourwebhoster.com’. Druk daarna op ‘Log in’.

6. Klik in het volgende scherm op ‘Gereed’. Het e-mailaccount is nu ingesteld.

POP3 of IMAP
Het e-mailadres kan als POP3 of als IMAP worden ingesteld. Beide type accounts hebben voor- en
nadelen. Afhankelijk van de wensen kan het juiste account worden gekozen. Belangrijk is om te
weten dat e-mails verzonden aan het opgegeven e-mailadres eerst op de server van Vinetix staan.
POP3
Bij een POP3-adres worden de ontvangen e-mails van de server van Vinetix gedownload naar de
eigen computer. Vaak is er een instelling om de mails nog een aantal dagen op de server te laten
staan. Zo kan de e-mail naar de computer, telefoon en/of tablet worden gezet. Na het opgegeven
aantal dagen worden de oudere e-mails van de server verwijderd.
Voordelen POP3
Omdat de e-mail na enige tijd van de server wordt verwijderd is er minder serverruimte nodig, wat
lagere kosten betekent. Ook staan alle mails lokaal opgeslagen, dus als er even geen internet is dan
kan de mail nog wel gekeken worden.
Nadelen POP3
Omdat de e-mails van de server worden verwijderd kan het zijn dat op bepaalde apparaten de mail
niet is binnengekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een vakantie waarbij de mail wel door de
telefoon is gedownload, maar binnen een week niet ook op de computer. Deze e-mail kan dan niet
meer op de computer worden ontvangen.
Daarnaast is het niet mogelijk om de leesstatus te zien. Wanneer een e-mail is bekeken op de
telefoon wordt dat niet aangegeven op de computer. Deze ziet dat als nieuwe mail. Ook verzonden
berichten staan alleen op het apparaat wat de e-mail heeft verzonden.

IMAP
Bij een IMAP-account blijven alle e-mails op de server van Vinetix staan. Alle gekoppelde apparaten
(telefoon, computer, etc.) maken verbinding met de server en lezen daar de e-mail uit. De e-mails
blijven in principe voor altijd op de server staan
Voordelen IMAP
Doordat de e-mails op de server staan zijn de instellingen voor alle apparaten gelijk. Wanneer er
bijvoorbeeld mappen worden aangemaakt in de INBOX waar de e-mail in wordt gezet, dan zal dat
voor alle apparaten te gebruiken zijn. Wanneer een e-mail is gelezen op de computer zal dit ook
worden aangegeven op de telefoon. Ook verzonden items worden naar alle apparaten
gesynchroniseerd. Een antwoord vanaf de telefoon is ook te zien op de computer.
Nadelen IMAP
Het grootste nadeel van IMAP is, omdat alle e-mails (ontvangen en verzonden) op de server blijven
staan, dat er veel meer serverruimte nodig is. Hierdoor moet er een groter hostingpakket worden
afgenomen waarbij de kosten ook wat hoger liggen. Het kan dan nuttig zijn om periodiek het
mailaccount op te schonen door verouderde e-mails te verwijderen.
Daarnaast zal een e-mail die per ongeluk verwijderd is uit het account, ook niet meer terug te halen
zijn op andere apparaten omdat deze op de server verwijderd is en dat niet terug te draaien is.

