Daxis mail instellen in Gmail
Gebruik 'Mail ophalen' om al je e-mail op één plaats te bewaren
Als je meerdere e-mailaccounts hebt, kun je ze allemaal bekijken met Gmail. De functie 'Mail ophalen'
van Gmail importeert eerst al je oude berichten naar Gmail en haalt vervolgens steeds nieuwe
berichten op die naar je andere account zijn gestuurd. Je kunt maximaal 5 accounts toevoegen. Dit
kunnen zowel Gmail-accounts zijn als accounts van andere e-mailproviders.
Start met het importeren van e-mails
Kies het type account waarvan je importeert:
Een andere e-mailprovider
Open je Gmail-account.
1. Klink rechtsboven op het tandwiel.

2. Selecteer Instellingen.
3. Selecteer het tabblad Accounts en import.

4. Klik in het gedeelte Mail van andere accounts (met POP3) controleren op Je eigen POP3mailaccount toevoegen.
5. Geef het volledige e-mailadres op van het andere account en klik op Volgende stap.
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6. Geef je wachtwoord op.

7. Je kunt nu kiezen uit een aantal opties. Dit zijn onze aanbevolen instellingen:
o

Een kopie van opgehaalde berichten op de server achterlaten - Vink dit vakje niet
aan. Nu worden e-mails in je andere account verwijderd en kun je ze alleen openen in
Gmail, hierdoor loopt de andere server niet vol.

o

Altijd een beveiligde verbinding (SSL) gebruiken wanneer e-mailberichten
worden opgehaald – deze moet niet aangevinkt zijn.

o

Binnenkomende berichten labelen - Vink dit vakje aan als je snel wilt zien welke
berichten in je postvak IN uit dit account komen.

o

Binnenkomende berichten archiveren - Niet aanvinken. Vink dit vakje alleen aan
als je de nieuwe berichten van het andere account niet in je postvak IN wilt zien.

8. Klik op Account toevoegen. Je account is nu toegevoegd.
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9. Nadat je account is toegevoegd, wordt je gevraagd of je e-mail wilt verzenden als dit adres.
Hiermee kun je berichten opstellen in Gmail, terwijl het voor anderen lijkt alsof je de berichten
vanuit je andere e-mailaccount hebt verzonden.

10. Vul bij SMTP-server mail.daxis.nl vul de gebruikersnaam in met wachtwoord. De poort is poort
25.
11. Vink vervolgens onbeveiligde verbinding aan.
12. Klik op Account toevoegen

Daxis – Maagdenburgstraat 22 – 7421 ZC – Deventer – 0570 633242 – verkoop@daxis.nl – www.daxis.nl

13. Verklein nu het venster en kijk nu in uw Gmail
account, hier staat nu een mail met de gewenst
verificatie code. Voer deze code in en druk op
controleren.
14. Uw account is nu toegevoegd.
15. Gmail controleert regelmatig je andere
account op nieuwe e-mails. Op het tabblad
Accounts en import in de Instellingen kun je zien
wanneer het andere account voor het laatst is
gecontroleerd.
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