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Beste mensen,
De migratie is in volle gang, de meeste domeinen en email adressen zijn omgezet. Van velen
hebben we al de diverse gegevens doorgehad en loopt een en ander naar tevrederheid. Diegene die
nog niet hebben doorgegeven of nog niets hebben gehoord kunnen het speciale formulier invullen
wat op de website staat: http://www.3point.nl/contact/
Zodra wij uw 06 nummer hebben ontvangen samen met de rest van uw gegevens verifieren wij of
deze overeenkomen met de data waarover wij beschikken en smssen u dan de benodigde gegevens
toe.
In dit document ook kort de stappen om uw email programma in te stellen. In de sms staan de
volgende gegevens:
A) inkomende mailservernaam(bv webmail.3point.nl)
B) uw inlognaam (bv marcel@3point.nl)
C)uw wachtwoord (bv geheimecode)
In devolgende hoofdstukken wordt stap voor stap aan de hand van een voorbeeld de email ingesteld.
Er wordt uitgegaan van de A)B)C) info die u wordt toegesmsed:

Heeft u outlook express:

extra – accounts
tabblad email

Selecteer te wijzigen account en druk op eigenschappen

Inkomende mailserver(pop3): de info A)
Uitgaande mailserver(smtp) blijft ongewijzigt
Accountnaam: de info B)
Wachtwoord: de info C)
Dan op ok en afsluiten. Als u outlook express opnieuw start zou de email moeten binnen komen

Heeft u outlook:

extra – email accounts

Selecteer te wijzigen account en druk op wijzigen

Inkomend email server(pop3): de info A)
Uitgaande mailserver(smtp) blijft ongewijzigt
gebruikersnaam: de info B)
Wachtwoord: de info C)
Dan op volgende en afsluiten. Als u outlook opnieuw start zou de email moeten binnen komen.

Heeft u Mozilla thunderbird:

extra -accountinstellingen – selecteer het te wijzigen account.

Servernaam: de info A)
gebruikersnaam: de info B)
Dan op ok en afsluiten. Als u thunderbird opnieuw start zou de email moeten binnen komen. Er
wordt bij de eerste keen ontvangen door thunderbird om het wachtwoord gevraagt en daar kan u dan
de info C) invullen.

Gebruikt u webmail:
http://webmail.uwdomein.nl (waar uwdomein.nl vervangen dient te worden door info A)

Het webadres om op de pagina te komen: de info A)
Gebruikersnaam: de info B)
Wachtwoord: de info C)
dan op aanmelden.
Deze webmailkan u tevensgebruiken om email te lezen en te communiceren met de technische
dienst, deze webmail werkt prima zonder dat u de lokale email programma's heeft geinstalleerd.

Indien er met de lokale email programma's problemen zijn kunt u een schermafdruk emailen. Een
schermafdruk krijgt u door eerst de ALT-toets in te drukken en dan 1 x Prt-scr. Als u dan een
tekstverwerker op een lege bladzijde gaat staan en plakt(cntr-V of rechtermuisknop en dan
plakken) dan in het document kunnen wij u verder helpen.

Merk op: er is informatie verstrekt omtrent login en wachtwoorden, hierbij is vergeten de
inlognaam te voorzienvan @uwdomeinnaam.nl (bv marcel@3point.nl ipv marcel)

Mochten er nog vragen zijn dan verzoek ik u die te mailen naar migratie@3point.n
Tbv remote support hebben wij een tooltje op de website staan, deze vindt u incl een kort
beschijving links onder het kopje remote support.
Vragen en opmerkingen omtrent deze migratie graag naar:
Migratie telefoonlijn: + 31 35 7078141 (voicemail)
Emailadres: migratielijn@3point.nl
Met vriendelijke groet,

Marcel Hammann,
3Point zakelijke IT services

