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1 Inloggen
Ga naar http://controlpanel.internl.net en log in met de logingegevens die u van ons per brief
ontvangen heeft.

Standaard wordt Engels als taal gekozen, maar u kunt zelf eventueel Nederlands (Dutch) als taal
kiezen.
Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u met behulp van Forget password? een link opvragen.
Daarmee kunt u een nieuw wachtwoord instellen voor uw login. De mail met deze link wordt
gestuurd naar het mailadres van de contactpersoon, zoals deze bij ons bekend is.
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2 Domeinbeheer
Voor het beheer van uw domeinen in ons Controlepaneel gaat u in het hoofdscherm Thuis naar
Gehoste domeinen

In het scherm Gehoste domeinen worden alle domeinnamen getoond, die aan uw account
gekoppeld zijn.

U ziet hier de domeinen staan, die u via InterNLnet heeft geregistreerd. U heeft ook de mogelijkheid
om hier domeinen op te nemen, die via een andere provider geregistreerd zijn.

2.1

Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn

In het onderdeel Gehoste domeinen staan automatisch de domeinen die u via InterNLnet heeft
geregistreerd. In dit onderdeel kunt u voor de betreffende domeinnaam Webhosting en/of
Mailhosting activeren. In het overzicht kunt u per domein zien of deze faciliteiten voor het domein
ingeschakeld zijn of niet.
Voor de eerste domeinnaam die aan een Hostingabonnement is gekoppeld, wordt standaard
Webhosting en Mailhosting ingeschakeld.
Let op! Voor de overige domeinen dient u zelf eventueel Webhosting en/of Mailhosting in te
schakelen. Meer informatie hierover vindt u in de betreffende hoofstukken Webhosting en
Mailhosting.
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Wilt u een nieuwe domeinnaam registeren? Of een bestaande domeinnaam die u via een andere
provider heeft geregistreerd, naar InterNLnet verhuizen?
Dan dient u dit via het bestellen van een domeinregistratie bij uw lopende InterNLnet abonnement
toe te voegen. Bestellen van een domeinnaamregistratie kunt u via onze website www.internl.net.
Bij het bestellen kunt u aangeven of het om een nieuwe domeinnaamregistratie gaat, of het een
verhuizing van een bestaande domeinnaam betreft.
Wilt u een via InterNLnet geregistreerde domeinnaam uit uw account verwijderen? En dient de
domeinnaamregistratie zelf ook beëindigd te worden?
Dan dient u het abonnement voor de domeinregistratie, dat u bij InterNLnet hiervoor afneemt, te
beëindigen.
Let op! Het is op zich wel mogelijk om een via InterNLnet geregistreerde domeinnaam via het
Controlepaneel uit uw account te verwijderen, echter de registratie van het domein en het in
rekening brengen van de kosten die daaraan verbonden zijn, blijven gewoon doorlopen.
Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

2.2

Beheer van domeinen die via een andere provider geregistreerd zijn

Het is mogelijk om domeinnamen die via een andere provider geregistreerd zijn aan uw account toe
te voegen.
Dit kan in het geval u de domeinregistratie bij de ander provider wilt laten lopen, maar bij InterNLnet
diensten wilt gebruiken die betrekking hebben op dit domein.
Bijvoorbeeld: U heeft bij een andere provider de domeinregistratie en mailafhandeling lopen, en bij
InterNLnet alleen de webhosting voor het domein ondergebracht.
Let op! Wij adviseren u dit alleen te gebruiken als u daar expliciete redenen voor heeft. In de regel is
het namelijk, zowel praktisch als contractueel, beter om domeinen en de daarbij behorende diensten
zo veel mogelijk bij één partij onder te brengen.
Wilt u een bij een andere provider (elders) geregistreerde domeinnaam toevoegen?
Dan is het belangrijk om te weten dat er bij de externe partij DNS records aangemaakt moeten
worden voor de betreffende hostnaam, die naar onze server verwijzen. Dit kunt u dus níet via het
DNS beheer van de betreffende domein in het Controlepaneel van InterNLnet doen. Omdat in dit
geval InterNLnet niet de DNS zone van het domein beheert.
Toevoegen van een domein dat bij een andere provider geregistreerd is:










Klik in het onderdeel Gehoste domeinen op de knop Elders geregistreerd domein toevoegen
Vul bij Domein het domein in dat u wilt toevoegen, dit kan ook een subdomein zijn
Laat de optie Mogelijkheid zonebeheer uit staan
Kies de gewenste vorm van Webhosting en Mailhosting (meer informatie over de
verschillende opties, zie hoofdstukken Webhosting en Mailhosting van deze handleiding)
Klik op de knop Volgende en vervolgens op Voltooien
Klik op het zojuist toegevoegde domein
Kies het menu DNS
Klik op de knop DNS Hosting wijzigen naar extern
Klik op de knop Voltooien

Verwijderen van een domein dat bij een andere provider geregistreerd is:
 Klik in het onderdeel Gehoste domeinen op het (sub)domein dat u wilt verwijderen.
Klik op de knop Verwijderen om het (sub)domein te verwijderen en klik op OK om te bevestigen
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2.3

Subdomeinen

Het is mogelijk om zogenoemde subdomeinen aan te maken.
Een subdomein bestaat uit het hoofddomein, met daarvóór nog een naam, gescheiden door een
punt. Bijvoorbeeld techniek.premiumsupport.nu is een subdomein van het hoofddomein
premiumsupport.nu. In de naam die vóór de domeinnaam staat, is het toegestaan om een of
meerdere punten op te nemen.
Zo kunt u bijvoorbeeld ook hosting.techniek.premiumsupport.nu als subdomein opnemen van
premiumsupport.nu. Subdomeinen hoeven niet geregistreerd te worden, alleen het hoofddomein
dient geregistreerd te zijn.
Toevoegen van een subdomein:






Klik in het onderdeel Gehoste domeinen op de knop Nieuw subdomein toevoegen
Vul bij Naam Subdomein in het eerste gedeelte de naam in die u vóór de domeinnaam
wenst en in het tweede gedeelte selecteert u de domeinnaam waarvoor u het subdomein
wilt toevoegen.
Kies de gewenste vorm van Webhosting en Mailhosting (meer informatie over de
verschillende opties, zie onderdeel Websitebeheer en Mail van deze handleiding)
Klik op de knop Volgende en vervolgens op Voltooien

Verwijderen van een subdomein:



Klik in het onderdeel Gehoste domeinen op het subdomein dat u wilt verwijderen
Klik op de knop Verwijderen om het subdomein te verwijderen en klik op OK om te
bevestigen
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3 DNS beheer
U heeft in het Controlepaneel het volledige DNS beheer over de domeinnamen die via InterNLnet zijn
geregistreerd. Dit heeft u niet voor domeinen die bij een andere provider geregistreerd zijn. Bij de
betreffende andere provider is dan ook het beheer van de DNS zone voor die domeinnamen.
Bekijken van de DNS records van een domein:





Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
Klik op de domeinnaam waar u de DNS records voor wilt bekijken
Kies het menu DNS
Klik op het submenu DNS records

Toevoegen van een DNS record:






Klik op de knop Nieuw DNS record toevoegen
Kies het DNS recordtype
Geef bij Domein de hostnaam op waarvoor u het record wilt aanmaken (enkel de naam vóór
de domeinnaam zelf)
Vul vervolgens de inhoud van het record in (afhankelijk van het DNS recordtype)
Voor een CNAME record: geef bij de Canonical name de hostnaam in, gevolgd door een punt
Klik op de knop Voltooien

Wijzigen van een DNS record:




Klik op het DNS record dat u wilt wijzigen
Klik op de knop Bewerken
Voer de wijziging door en klik op de knop Versturen

Verwijderen van een of meerdere DNS records:



Vink het vakje vóór de te verwijderen DNS records aan
Klik op de knop Verwijderen

Het systeem maakt een aantal DNS records zelf aan, deze zijn te herkennen aan de omschrijving
Systeem in de kolom Aard in het overzicht van de DNS records. Deze aangemaakte records kunnen
niet verwijderd of gewijzigd worden. Wel is het mogelijk om ze te deactiveren, mocht u voor een van
de betreffende hosts een ander DNS record op willen nemen.
Om een systeem DNS record te deactiveren:



Klik op het DNS record dat u wilt deactiveren
Klik op de knop Record deactiveren en klik op OK om te bevestigen
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4 Webhosting
Voor de domeinen die in uw Controlepaneel zijn opgenomen, kunt u verschillende vormen van
webhosting toepassen. De volgende varianten zijn beschikbaar:







Website
Standaard Forwarding
Frame Forwarding
Single-page website
Website alias
Domein parkeren

Standaard wordt voor het eerste domein dat u bij een Hostingabonnement afneemt de Website
variant geactiveerd. Voor de extra domeinen wordt standaard géén webhosting variant geactiveerd.
Als er geen webhosting variant voor een domein ingeschakeld is, zullen bezoekers in hun browser de
melding krijgen dat de pagina niet bereikbaar is.

4.1

Varianten Webhosting

Om te kijken of en welke variant van Webhosting voor een van uw domeinen geactiveerd is:



4.1.1

Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
In de kolom Web Hosting wordt de betreffende variant getoond, staat er niets, dan is er nog
geen Webhosting voor dit domein ingeschakeld

Website

Met de Website variant creëert u een websiteruimte op onze server, waarin u vervolgens zelf aan de
slag kunt gaan om uw website te maken.
Standaard wordt voor het eerste domein dat u bij uw Shared Hosting abonnement afneemt de
Website variant geactiveerd.
Afhankelijk van het abonnement dat u bij ons afneemt, heeft u eventueel de mogelijkheid om
meerdere websiteruimtes aan te maken. Als u meerdere domeinnamen in uw Control Panel beheert,
kunt u daarmee verschillende websites maken voor een aantal domeinen.
Let op! Als bij het inschakelen van Webhosting voor een bepaald domein de Website variant niet
meer in de lijst staat, betekent dit dat u het aantal toegestane websites binnen uw abonnement al in
gebruik heeft.
Op het Linux platform heet deze variant Apache Website, op het Windows platform IIS Website.
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4.1.2

Standaard Forwarding

Met deze variant kunt u ervoor zorgen dat bezoekers van het betreffende webdomein worden
doorverwezen naar een ander willekeurig website-adres.
Het is mogelijk om bezoekers naar een specifieke pagina op een willekeurige website uit te laten
komen. Omdat het website-adres waarnaar verwezen wordt een complete URL kan zijn.
Bijvoorbeeld:
www.AAA.nl  www.BBB.nl
www.AAA.nl  www.BBB.nl/contact




Bij deze variant zal de bezoeker in de adresbalk van de browser zien waarnaartoe verwezen
wordt. Wilt u dit niet, maak dan gebruik van de Frame Forwarding variant.
Het website-adres waarnaartoe verwezen wordt kan een willekeurig website-adres zijn, dus
ook een niet bij InterNLnet gehoste website.
De ingestelde forwarding kijkt alleen naar de hostnaam van het website-adres en niet naar
een eventuele specifieke pagina die opgevraagd wordt. Wanneer u een Standaard
Forwarding instelt van www.AAA.nl naar www.BBB.nl, dan zal een bezoeker die naar het
adres www.AAA.nl/contact gaat, uitkomen op www.BBB.nl (de hoofdpagina). En niet
specifiek op de pagina die op www.BBB.nl/contact staat.

Wilt u deze variant instellen voor een (sub)domein dat bij een andere provider geregistreerd is? En de
DNS zone voor het domein wordt niet door InterNLnet beheerd.
Dan dient u bij de betreffende provider een zogenoemd A-record voor het (sub)domein op te laten
nemen die verwijst naar het IP adres 82.215.19.55.
4.1.3

Frame Forwarding

Deze variant doet in de basis hetzelfde als eerder genoemde Standaard Forwarding, met de volgende
verschillen:




De bezoeker ziet niet waarnaartoe doorverwezen wordt.
Stel, u heeft voor www.AAA.nl een Frame Forwarding ingesteld naar www.BBB.nl, dan zal in
de adresbalk van de browser van de bezoeker het adres www.AAA.nl zichtbaar blijven,
terwijl de pagina van www.BBB.nl getoond wordt.
Specifieke pagina’s kunnen ook opgevraagd worden.
Wanneer u een Frame Forwarding instelt van www.AAA.nl naar www.BBB.nl, dan zal een
bezoeker die naar het adres www.AAA.nl/contact gaat ook de specifieke pagina op
www.BBB.nl/contact te zien krijgen. In de adresbalk van de browser van de bezoeker blijft
www.AAA.nl/contact staan, ook als de bezoeker andere links aanklikt op de webpagina.

Wilt u deze variant instellen voor een (sub)domein dat bij een andere provider geregistreerd is? En de
DNS zone voor het domein wordt niet door InterNLnet beheerd.
Dan dient u bij de betreffende provider een zogenoemd A-record voor het (sub)domein op te laten
nemen die verwijst naar het IP adres 82.215.19.55.
4.1.4

Single-page website

Met deze variant kunt u één enkele, zelfgemaakte HTML pagina koppelen aan een webadres.
De website bestaat dan uit 1 pagina.
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4.1.5

Website-alias

Met een website-alias kunt u meerdere domeinnamen koppelen aan één website ruimte.
U heeft bijvoorbeeld voor uw domein AAA.nl met de website variant een website ruimte
aangemaakt. Vervolgens kunt u dan voor uw domein BBB.nl een website alias aanmaken voor
AAA.nl. Bezoekers van www.BBB.nl komen hiermee uit op de website www.AAA.nl.
Alle domeinen die op deze manier aan één website ruimte gekoppeld zijn gedragen zich hetzelfde.
Als er bijvoorbeeld een pagina bestaat op www.AAA.nl/contact, dan komt een bezoeker van
www.BBB.nl/contact ook op die specifieke pagina van de website uit.

4.1.6

Domein parkeren

Met deze variant kunt u ervoor zorgen dat bezoekers van het betreffende domein op de standaard
vangpagina van ons hostingplatform terechtkomen.

4.2

Inschakelen Webhosting

Om Webhosting voor een domein in te schakelen:




Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
Klik op de domeinnaam waar u de webhosting variant voor wilt inschakelen
Klik op de link Hosting toevoegen op de regel Webhosting onder het kopje Hostingdiensten



Kies de webhosting variant die u wilt en geef de gewenste instellingen op

4.3

Wijzigen of uitschakelen Webhosting

Om de huidige vorm van Webhosting voor een domein te wijzigen of uit te schakelen:




Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
Klik op de domeinnaam waar u de webhosting variant voor wilt wijzigen
Klik op de link Details bekijken op de regel Webhosting onder het kopje Hostingdiensten
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4.4

Kies voor Bewerken als u de instellingen van de huidige webhosting variant wilt aanpassen
Kies voor Hosting wijzigen als u een andere webhosting variant wilt inschakelen
Kies voor Hosting verwijderen als u geen enkele webhosting variant wilt activeren voor het
betreffende domein

Bestandsbeheer

Er zijn twee manieren om de bestanden van uw website op de website ruimte op onze server te
zetten:



4.4.1

Via het controlepaneel
Met een FTP programma

Bestanden plaatsen via het controlepaneel

Om bestanden via het controlepaneel te plaatsen:




4.4.2

Ga in het Controlepaneel naar het tabblad Websites
Klik op de domeinnaam waar u de bestanden voor wilt uploaden
Ga onder het kopje Websitehulpmiddelen naar het onderdeel File Manager

Bestanden plaatsen met een FTP programma

Gebruik de volgende instellingen om met een FTP programma de website ruimte op onze server te
kunnen benaderen.
FTP server: ftp.uwdomein.nl (hier komt dus uw eigen domeinnaam die u bij InterNLnet heeft
geregistreerd)
Let op! Als de betreffende domeinnaam nog niet helemaal verhuisd of overgezet is naar het nieuwe
hostingabonnement van InterNLnet, zal bovenstaand adres van de FTP server nog niet werken. U
kunt dan het IP adres van de FTP server gebruiken. Welk IP adres dit is, kunt u vinden in het
Controlepaneel. Ook de FTP login, waarmee u op de FTP server dient in te loggen, vindt u in uw
Controlepaneel.
Bent u nog niet eerder via FTP ingelogd op de webruimte van de betreffende domeinnaam?
Dan dient u eerst zelf het wachtwoord van de FTP login via het Controlepaneel aan te passen,
voordat u kunt inloggen op de FTP server.
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Opzoeken wat het IP adres van de FTP server is en het instellen van het FTP wachtwoord kan als
volgt:
Voor Linux hostingplatform:





Ga in het Controlepaneel naar het tabblad Websites
Klik op de domeinnaam en ga vervolgens naar het onderdeel FTP Toegang
U vindt hier het IP adres van de FTP server en de FTP login welke u dient te gebruiken om op
de FTP server in te loggen
Klik op de knop Bewerken, vink Wachtwoord wijzigen aan, geef het nieuwe wachtwoord en
eventueel nieuwe loginnaam op en klik op de knop Versturen

Voor Windows hostingplatform:





Ga in het Controlepaneel naar het tabblad Websites
Klik op de domeinnaam en ga vervolgens naar het onderdeel Webhosting instellingen
U vindt hier het IP adres van de FTP server en de FTP login welke u dient te gebruiken om op
de FTP server in te loggen
Klik op de knop Bewerken, geef een nieuw wachtwoord op en klik op de knop Versturen

U kunt nu met de FTP login en het door u zelf aangemaakte wachtwoord inloggen op de FTP server.
Let wel, het wachtwoord voor toegang tot het Control Panel blijft hiermee ongewijzigd.

4.4.3

Locatie van de bestanden

Als voor een domein in het Controlepaneel de website variant als Webhosting wordt ingeschakeld,
zal het systeem de webruimte voor dit domein standaard in een aparte map aanmaken.
Bijvoorbeeld:
U schakelt voor uw domein AAA.nl de website variant in. Dan zal het systeem een map AAA.nl
aanmaken die als webruimte voor het domein geldt. U dient uw websitebestanden in deze specifieke
map te plaatsen.
Voor het Windows platform staat deze specifieke map in de map wwwroot. In het voorbeeld van
AAA.nl dus in wwwroot/AAA.nl.

4.5

Databases

Vanuit het Controlepaneel kunt u uw MySQL of MSSQL databases beheren.
Toevoegen database:








Ga in het Controlepaneel naar het hoofdonderdeel Meer diensten (bovenste menubalk)
Kies voor het onderdeel Databases
Klik op de knop Nieuwe database toevoegen
Geef het type database op en klik op Volgende
Geef de gewenste databasenaam en databasegebruiker op. U kunt eventueel het systeem
een wachtwoord laten genereren via de knop Genereer nieuw wachtwoord. Het
gegenereerde wachtwoord verschijnt onder het wachtwoord veld.
Klik op Voltooien om de database aan te maken
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Verwijderen database:




Ga in het Controlepaneel naar het hoofdonderdeel Meer diensten (bovenste menubalk)
Kies voor het onderdeel Databases
Vink de database aan die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen

Beheren van de databases:





4.6

Ga in het Controlepaneel naar het hoofdonderdeel Meer diensten (bovenste menubalk)
Kies voor het onderdeel Databases
Klik op de betreffende databasenaam
Klik op de link bij Bekijk databasemanager. U logt dan automatisch in op het beheerpanel
van de betreffende database (phpMyAdmin voor Linux en WDA voor Windows)

Applicaties

Vanuit het Controlepaneel heeft u de mogelijkheid om bepaalde web applicaties te installeren.
Welke dit zijn, kunt u zien in het hoofdonderdeel Applicaties in het Controlepaneel.
Voor meer specifieke informatie over het installeren en gebruik van de applicaties, zijn specifieke
handleidingen. Deze kunt u bekijken op onze website www.internl.net/klantenservice.
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5 Mailhosting
Om mailadressen aan te kunnen maken voor een bepaald domein, dient Mailhosting voor dit domein
ingeschakeld te zijn.
Om te kijken of Mailhosting voor het betreffende domein ingeschakeld is:



5.1

Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
In de kolom Mailhosting kunt u zien of Mailhosting ingeschakeld is. Staat er QMail genoemd,
dan is het ingeschakeld, staat er niets, dan is het uitgeschakeld.

Inschakelen Mailhosting

Om Mailhosting voor een domein in te schakelen:




Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
Klik op de domeinnaam waar u Mailhosting voor wilt inschakelen
Klik op de link Hosting toevoegen op de regel Mailhosting onder het kopje Hostingdiensten



Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien

5.2

Uitschakelen Mailhosting

Om Mailhosting voor een domein uit te schakelen:




Ga in het Controlepaneel in het hoofdscherm Thuis naar Gehoste domeinen
Klik op de domeinnaam waar u Mailhosting voor wilt uitschakelen
Klik op de link Details bekijken op de regel Mailhosting onder het kopje Hostingdiensten
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5.3

Klik op Hosting verwijderen en vervolgens op OK

Mailbox of mailadres

Om een nieuwe mailbox of mailadres aan te maken:



Ga in het Controlepaneel naar het hoofdonderdeel Mail (bovenste menubalk)
Klik op de knop Nieuwe mailbox toevoegen




Vul de gewenste Weergavenaam in
Kies bij Gebruikersnaam het domein van de aan te maken mailbox.
Staat het gewenste domein niet in de lijst? Dan is de domeinnaam nog niet toegevoegd als
domein of is Mailhosting voor het domein nog niet ingeschakeld. Zie voor meer informatie
hierover hoofdstuk Domeinbeheer of Mailhosting.
Geef een gebruikersnaam op vóór het @-teken
Vul bij Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen een zelfgekozen wachtwoord in die aan de
bij het veld genoemde criteria voldoet. Of u kunt via de knop Genereer nieuw wachtwoord
het systeem een wachtwoord voor u instellen. In dat geval zal het gegenereerde wachtwoord
onder het veld Wachtwoord getoond worden.
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5.4

Klik op Volgende
Schakel eventueel de viruscontrole uit
Standaard wordt er voor het nieuwe adres een aparte mailbox aangemaakt.
- U kunt eventueel de grootte van de mailbox limiteren. Dit kunt u doen door te kiezen
voor aangepaste quotawaarde en de gewenste grootte in KB op te geven.
- Wilt u voor het aan te maken mailadres géén aparte mailbox aan laten maken?
Dan kunt u Opslagcapaciteit aanmaken uitschakelen. In dat geval moet u vervolgens Mail
forwarding inschakelen aanvinken om op te geven naar welk (extern) mailadres u de mail
wilt laten doorsturen.
- U kunt de mail forwarding ook inschakelen terwijl er ook een aparte mailbox voor het
mailadres aangemaakt moet worden. Mail wordt dan zowel in de mailbox op ons
systeem toegevoegd, als doorgestuurd naar het externe mailadres. Dit wordt ook wel de
Keep Local optie genoemd.
Klik op Volgende
Geef aan of u de webmail functie voor dit mailadres wilt inschakelen
Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien om de instellingen door te voeren

Mailalias

Een mailalias is een mailadres dat u koppelt aan een reeds bestaande mailbox.
Toevoegen mailalias:





Ga in het Controlepaneel naar het hoofdonderdeel Mail (bovenste menubalk)
Klik op de Displaynaam van de mailbox waar u de mailalias aan wilt koppelen
Ga naar E-mailadressen en klik op de knop Toevoegen
Geef het gewenste mailadres op en klik op Versturen

Verwijderen mailalias:




5.5

Ga in het Controlepaneel naar het hoofdonderdeel Mail (bovenste menubalk)
Klik op de Displaynaam van de mailbox waar u de mailalias aan wilt koppelen
Ga naar E-mailadressen, vink een of meerdere mailadressen aan en klik op de knop
Verwijderen

Ophalen mail

Er zijn twee manieren om de mail van uw mailboxen te lezen:


5.5.1

Via een mailprogramma
Via de webmail-functie
Mail ophalen met een mailpgramma

Maak in uw mailprogramma een account aan, op basis van onderstaande gegevens:
Inkomende mailserver (POP3/IMAP):
Uitgaande mailserver (SMTP):
Gebruikersnaam/login:

mail.pa.internl.net
mail.pa.internl.net
het betreffende mailadres
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Wachtwoord:

het zelfgekozen wachtwoord voor het mailadres

Mail versturen met genoemde SMTP server.
Hiervoor dient u in uw mailprogramma verificatie/authenticatie vereist in te stellen. Dit is met
dezelfde gebruikersnaam/wachtwoord combinatie als voor het ophalen van de mail.
5.5.2

Mail ophalen via webmail

Als voor een domein Mailhosting wordt geactiveerd, wordt er door het systeem automatisch een
webmail-link aangemaakt.
Bijvoorbeeld: uw domein is AAA.nl, dan zal het systeem een link webmail.AAA.nl aanmaken. Via die
link kunt u in een browser uw mail lezen. Inloggen doet u met de logingegevens die bij het aanmaken
van de mailbox opgegeven zijn.
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