Instellen eigenschappen Windows Live Mail (Windows 7)
Wanneer u een computer met Windows 7 gebruikt en u heeft een e-mailaccount aangevraagd bij SKP, kunt u
dit gebruiken met het programma Windows Live Mail. Hieronder leest u hoe u de instellingen van dit
programma kunt inzien en aanpassen.

Na het opstarten van het e-mailprogramma moet u
de eigenschappen van uw account bekijken.


Klik op Accounts in de menuregel (bovenin)

Tabblad Algemeen


De naam van uw e-mailaccount is niet
relevant

Controleer of bij Gebruikersgegevens




Uw naam goed ingevuld is
Uw e-mailadres klopt (gebruiker@skpnet.nl)
Er een vinkje staat bij het ‘account opnemen
bij berichtverzending en synchronisatie’



Klik op het tabblad Servers
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Tabblad Servers
In dit scherm moet u een aantal items controleren of
invullen.
 Voor inkomende e-mail gebruik ik een POP3
server
 Inkomende e-mail (POP3): pop.skpnet.nl
 Uitgaande e-mail (SMTP): smtp.skpnet.nl
 E-mailgebruikersnaam: gebruiker@skpnet.nl
(uw volledige emailadres)






Wachtwoord (dit heeft u van SKP gekregen)
Vinkje aan bij ‘Wachtwoord onthouden’
U kunt nu een van de aanmeldingen kiezen,
dit is niet relevant
Vinkje aan bij ‘Voor deze server is verificatie
vereist’
Klik op de knop ‘Instellingen’

Server voor uitgaande e-mail
Deze functie moet aan staan, anders kunt u geen emails verzenden.



Controleer of ‘De instellingen van de server
voor inkomende e-mail gebruiken’ aangevinkt
staat (er moet een balletje voor staan)
Klik op OK
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Tabblad Beveiliging
Er zijn relevante instellingen op dit tabblad te vinden,
maar voor het gebruik van uw e-mail kunt u deze
overslaan.


Klik op Tabblad Geavanceerd

Tabblad Geavanceerd
Op dit tabblad staan de juiste instellingen standaard
ingevuld.
Eventueel kunt u een vinkje weghalen bij de functie
‘Een kopie van berichten op de server achterlaten’
Bij het maken van deze handleiding was niet duidelijk
of dit vinkje er automatisch komt te staan of niet.

U kunt nu volledig gebruikmaken van de e-maildiensten van de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker.
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