


Inleiding
In dit instructie bestand staan de instructies uitgeschreven aangaande het instellen van je
costum e-mail op je Gmail account 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.

Soms kan het gemakkelijk zijn om het emailverkeer via Gmail te laten lopen. Gelukkig heeft
Gmail dan ook de functionaliteiten om een bestaand email adres toe te voegen aan je
account binnen Gmail. Hoe je dit doet leggen we je in deze handleiding uit.

Je kunt alleen gebruik maken van Gmail als je al een bestaand Google account hebt. Zo niet?
Ga dan naar: https://accounts.google.com/signup?hl=en
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Stap 1: Zorg dat je ingelogd bent en ga vervolgens in je Gmail portaal naar het tandwieltje
rechts bovenaan de pagina. Zodra die openvouwt klik je op instellingen.

Stap 2: Je wordt nu doorgestuurd naar een andere pagina, selecteer boven in het menu
‘’Accounts’’. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om een eigen e-mail account toe te voegen.
Hier klik je op ‘Een e-mailaccount toevoegen’.
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Stap 3: Er opent nu een nieuw venster, in dit venster geef je je email adres op zoals
aangemaakt in ons Direct Admin controlepaneel.

Daarna krijg je de mogelijkheid om de e-mailgegevens in te geven. Let op dat je dit zorgvuldig
doet, anders zal de mail niet goed opgehaald kunnen worden. Hier onder een opsomming
van hetgeen wat je moet gaan invoeren:

● Gebruikersnaam: Voer hier je eigen gemaakte e-mailadres in of het mailadres wat je
is aangeleverd door ELAXXL.

● Wachtwoord: Voer hier het wachtwoord in dat jij gekozen hebt bij het aanmaken van
je costum email of die je is aangeleverd door ELAXXL.

● POP-server: Hier voer je altijd mail.zxcs.nl in.
● Optioneel kan je nog kiezen om een kopie van opgehaalde berichten achter te laten.

Indien je dit wilt, vink je dit aan. Aangezien Gmail ze ook bewaard adviseren wij dit uit
te laten staan.

● ALTIJD een SSL verbinding gebruiken moet AAN staan.
● Binnenkomende berichten labelen is optioneel.
● Binnenkomende berichten archiveren is ook optioneel. Zodra dat aan staat slaan de

mails je inbox over en komen ze direct in een archief. Hierdoor zie je ze niet tenzij je
ze zoekt.

Stap 4: Als alles is nagelopen en ingevoerd dan kan je op de knop ‘account toevoegen’
drukken.

Let op! Gmail werkt met een POP3 verbinding. Als je wilt dat de email ook bij ons op de mailserver
blijft staan, dien je een kopie op de server achter te laten. (zie rood gemarkeerd)
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Stap 5: Je krijgt nu de melding te zien dat het toevoegen geslaagd is. Krijg je een andere melding te
zien dan zijn mogelijk de ingevoerde gegevens onjuist of dan is de betreffende domeinnaam nog niet
zo lang geleden gekoppeld aan je webhosting pakket. Wanneer je mails wilt versturen via Gmail dan
vink je het bovenste bolletje aan en druk je op ‘volgende stap’.

Stap 6: Voer je naam in waaronder je de mails gaat versturen. Druk daarna op ‘volgende stap’
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Stap 7: Geef bij ‘SMTP-server’ mail.zxcs.nl op net zoals genoteerd in de afbeelding hieronder.
Vervolgens dan verander je de poort naar 465 en je selecteert onder aan ‘beveiligde verbinding via
SSL’. Druk daarna op ‘account toevoegen’.

Je krijgt nu een scherm te zien waar je een controlegetal dient over te nemen vanuit je e-mailaccount.
Typ het over en klik op controleren om het toevoegen van je e-mailaccount te laten slagen.
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