E-mail instellen in Google Gmail
Instellingen
Klik op het icoontje rechts boven en klik op de optie Instellingen

Mailaccount toevoegen
Klik op het tabblad Accounts en import onder "E-mail bekijken uit andere accounts:" op de link Een emailaccount toevoegen.

E-mailaccount invoeren
Vul in het nieuwe scherm voert u uw e-mailadres in dat u wilt instellen en klik vervolgens op Volgende
stap.

Kies in het volgende scherm voor E-mail importeren uit mijn andere account (POP3)

Bewerk e-mailaccount
In het volgende scherm geeft u de e-mailinstellingen in voor uw e-mailadres.
Gebruikersnaam: E-mailadres
Wachtwoord: Wachtwoord
POP-server: mailbox.dmrmail.nl.
Poort: 995.
Een kopie van het gedownloade bericht op de server achterlaten:
(optioneel, de mailbox zal na verloop van tij vol lopen, je zal dan via onze webmail: https://www.dmrmail.
nl in moeten loggen als dit zich voor doet om de mail van de server te verwijderen).

Gebruik altijd een beveiligde verbinding (SSL) wanneer je je e-mailberichten downloadt:
Aanklikken.
Binnenkomende berichten voorzien van een label: (optioneel, maar wel aan te raden. Op deze manier
kunt u de berichten van het account dat u nu toevoegt onderscheiden van de berichten van andere
accounts. Bij Google Mail kunt u namelijk verschillende accounts op één plaats bewaren met 'Mail
ophalen').
Binnenkomende berichten archiveren (Postvak IN overslaan): (optioneel, aanklikken indien u Google
Mail gebruikt om te archiveren).
Klikt op Wijzigingen opslaan.

Naam afzender
Kies voor de optie Ja, ik wil mail kunnen verzenden als…
Klik op Volgende stap.

Naam afzender
Naam: Uw e-mailadres
Behandelen als alias Uitklikken
Klik op Volgende stap.

SMTP server instellen*
SMTP server: smtp.dmrmail.nl
Poort: 465
Gebruikersnaam: Uw e-mailadres
Wachtwoord: Wachtwoord
Onderaan kiest u voor Beveiligde verbinding via SSL
Vervolgens klikt u op Account toevoegen
De rest van de stappen zijn hetzelfde.

U kunt nu gebruik maken van de SMTP service van Domein-Registreren.
* Deze instellingen zijn op basis van de SMTP-dienst via Domein-Registreren, maak je gebruik van de
SMTP-instellingen van je eigen internet provider dan kun je die opzoeken of opvragen bij de internet
provider.

