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Inleiding
U heeft reeds eerder communicatie ontvangen omtrent de overname van de Enne Solutions dienstverlening
door TCC The Computer Company. Deze overname heeft als gevolg dat uw domein en webhosting worden
gemigreerd naar de omgeving van TCC The Computer Company. Als deze migratie voltooid is dient u wellicht
uw mailinstellingen aan te passen. Wij willen u graag de juiste informatie aanleveren zodat u deze instellingen
zo snel mogelijk zelf kunt aanpassen.
Op elk apparaat (PC/notebook/Smartphone) waar u mail op wenst te ontvangen en mail mee wenst te
versturen dient u de e-mailinstellingen wellicht aan te passen. Deze aanpassingen kunnen of op het apparaat
zelf (b.v. de iPad) of in het mailprogramma waarmee u werkt (b.v. Outlook) te worden gedaan.
In deze mailinstellingen kunnen diverse instellingen worden aangepast. Denk hierbij aan:
-

Server voor inkomende e-mail
Poortnummer voor server inkomende e-mail
Server voor uitgaande e-mail
Poortnummer voor uitgaande e-mail

De meeste zaken zullen reeds ingesteld zijn aangezien u al mail kunt ontvangen maar de volgende zaken
moeten worden gecontroleerd/aangepast:

Server voor inkomende e-mail:
Deze is waarschijnlijk ingesteld als srv01.ennehosting.nl of srv02.ennehosting.nl en dient te worden gewijzigd
naar: mail.uwdomein.nl, waarbij de tekst uwdomein niet letterlijk moet worden overgenomen maar dat is de
benaming van uw eigen domein, b.v. mail.janjanssen.nl of mail.janssenbouw.nl

Server voor uitgaande e-mail:
Deze is waarschijnlijk ingesteld als srv01.ennehosting.nl of srv02.ennehosting.nl en dient te worden gewijzigd
naar: mail.uwdomein.nl, waarbij de tekst uwdomein niet letterlijk moet worden overgenomen maar dat is de
benaming van uw eigen domein, b.v. mail.janjanssen.nl of mail.janssenbouw.nl
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Poortnummer voor server inkomende e-mail + Poortnummer voor uitgaande e-mail
Instellingen voor type account IMAP
Heeft u uw type mail account ingesteld op IMAP dan dient u de volgende gegevens te controleren en waar
nodig aan te passen:
Het poortnummer van inkomende e-mail dient te staan op 993
Het poortnummer van uitgaande e-mail dient te staan op 465

Instellingen voor type account POP
Heeft u uw type mail account ingesteld op POP dan dient u de volgende gegevens te controleren en waar
nodig aan te passen:
Het poortnummer van inkomende e-mail dient te staan op 995
Het poortnummer van uitgaande e-mail dient te staan op 465
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Daarnaast dient u, indien mogelijk (Outlook), aan te geven dat de server instellingen voor inkomende e-mail
ook gebruikt moeten worden voor de uitgaande server instellingen.:

Als al deze stappen zijn gecontroleerd en waar nodig zijn gecorrigeerd zal uw e-mail weer naar behoren
functioneren.
De plaatjes in deze handleiding zijn gemaakt van een configuratie binnen Microsoft Outlook en kunnen
afwijken van de informatie die door uw apparaat wordt getoond. De instellingen die in deze handleiding zijn
genoteerd zijn ook van toepassing op apparaten die geen gebruik maken van Microsoft Outlook en zijn
slechts visueel afwijkend.

Melden van verstoringen of bij problemen
Wanneer u problemen ondervind met uw e-mail account of assistentie nodig heeft met het instellen van de
mail dan kunt u contact opnemen met TCC The Computer Company.

T +31 (0)43 363 03 62
support@thecomputercompany.nl
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