


Inleiding
In dit instructie bestand staan de instructies uitgeschreven aangaande het toevoegen van
een account in office 365 bij ELAXXL. Deze is bedoeld voor het gebruik door afnemers van
bijvoorbeeld een e-mail pakket bij ELAXXL. De gegevens die je gebruikt/ziet tijdens het
proces zijn uitsluitend voor instructie doeleinden.

Sinds een recente Outlook office 365 update kan het toevoegen van een email adres voor
problemen zorgen. Dit kan gelukkig opgelost worden met een workaround. In deze
handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe je wel een email adres kunt toevoegen
ondanks de update met gebruik van die workaround.
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Stap 1: Ga naar profielen beheren (Druk daarvoor eerst link bovenin je outlook op bestand
vervolgens op info info > Accountinstellingen > Profielen beheren).

Stap 2: Druk op ‘e-mailaccounts’ en vervolgens links bovenaan op ‘add account’ of ‘account
toevoegen’.
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Stap 3: U krijgt nu de keuze om op het bolletje voor ‘E-mailaccount’ te klikken of op
‘handmatige instellingen of extra servertype’ of ‘Manual setup’ . U selecteert hier
‘handmatige instellingen of extra servertype’.

Stap 4: Vervolgens kies je bij de volgende opties selecteer je ‘POP of IMAP’:
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Stap 5: Vul in blok 1 en 2 in de afbeelding hieronder je eigen gegevens in. Bij de
‘aanmeldingsgegevens’ of ‘Logon information’ vul je de door ELAXXL aangeleverde
inloggegevens in. Zet bij ’Server voor inkomende e-mail’ en ’server voor uitgaande email’:
mail.zxcs.nl. Bij gebruikersnaam of user name zet je je email. Selecteer bij accounttype: IMAP.
Druk vervolgens op ‘meer instellingen’.
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Stap 6: Druk hier op ‘Server voor uitgaande e-mail’ en vink hier ‘server voor uitgaande e-mail
(STMP) is verificatie vereist’ AAN.

Stap 7: Ga naar geavanceerd. Selecteer hier vervolgens onder ‘gebruik het volgende type
versleutelde verbinding’ SSL/TLS. (Doe dit bij zowel je inkomende als je uitgaand e-mail).

Nu moet je de poort gaan veranderen. Ze de ‘inkomende e-mail (IMAP)’ op 993 en de
‘Uitgaande e-mail (SMTP)’ op 465.

Stap 8: Sla dit vervolgens allemaal op. Zodra je opslaat wordt er een test uitgevoerd om de
waakzaamheid van zowel de IMAP als SMTP server te controleren. Dit zou zonder problemen
moeten verlopen. -> Hierna ben je klaar.
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