Stappenplan
Welke Hostingmanager gebruik je?
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Oude Hostingmanager

Nieuwe Hostingmanager (Plesk)

2

Reset eerst je wachtwoord!
Klik hier voor een instructievideo

Reset eerst je wachtwoord!
Klik hier voor een instructievideo

1.

Log in op Mijn Account en klik door naar de Hostingmanager;

1.

Log in op Mijn Account en klik door naar de Hostingmanager;

2.

Selecteer links bovenin de Hostingmanager de domeinnaam

2.

Ga links in de Hostingmanager naar ‘Mail’;

waarvan je het e-mailwachtwoord gaat wijzigen;

3.

Klik op het e-mailadres waarvan je wilt wijzigen;

3.

Ga in het linkermenu naar ‘E-mailwachtwoorden’;

4.

Je zit nu in de instellingen van het betreffende e-mailadres. Vul

4.

Selecteer de e-mailbox die bij je e-mailadres hoort (je kunt dit

bij ‘Wachtwoord’ je nieuwe wachtwoord in en bevestig deze;
5.

zien op de pagina ‘E-mailconﬁguratie’);
5.

Vul het nieuwe wachtwoord twee keer in;

6.

Klik op ‘Verstuur’ om de wijziging op te slaan. Je ziet kort een

Klik op ‘OK’ om het wachtwoord op te slaan.

groen vinkje boven de mailbox verschijnen als het goed is
gegaan.
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Algemene e-mailinstellingen | Oude hostingmanager

Hostnaam/server

Gebruikersnaam

Poort

Beveiliging

Inkomend

serverX.ﬁrstﬁnd.nl

gebruikersnaam01

993

SSL

Uitgaand

serverX.ﬁrstﬁnd.nl

gebruikersnaam01

587

(START)TLS

(serverX.starthosting.nl voor starthosting-pakketten)

(serverX.starthosting.nl voor starthosting-pakketten)

Je gebruikersnaam vind je in de hostingmanager op de pagina ‘E-mailaccount instellen’ -> Selecteer je e-mailadres.
Het serveradres is serverX.firstfind.nl (zet in plaats van X het daadwerkelijke nummer van de server waar jouw pakket op staat).
Het servernummer vind je in Mijn Account op de pagina ‘Mijn gegevens’ onder de blauwe balk ‘Mijn technische gegevens’.
Voor starthosting-pakketten: Vervang X voor je servernummer. Dit staat in de Hostingmanager bij 'E-mailaccount instellen'.
Inloggen in Mijn Account
(Met doorklikmogelijkheid naar de Hostingmanager)

Algemene e-mailinstellingen | Nieuwe hostingmanager (Plesk)

Hostnaam/server

Gebruikersnaam

Poort

Beveiliging

Inkomend

server0XX.yourhosting.nl

(Je e-mailadres)

993

SSL

Uitgaand

server0XX.yourhosting.nl

(Je e-mailadres)

587

(START)TLS

Voor het instellen van je gebruikersnaam in je mailprogramma heb je natuurlijk een e-mailadres nodig. In de Hostingmanager vind je
op de pagina ‘Mail’ een overzicht van de e-mailadressen die je hebt aangemaakt.
Het serveradres is server0XX.yourhosting.nl (zet in plaats van XX het daadwerkelijke nummer van de server waar jouw pakket op
staat). Het servernummer vind je in Mijn Account op de pagina ‘Mijn gegevens’ onder de blauwe balk ‘Mijn technische gegevens’.
Inloggen in Mijn Account
(Met doorklikmogelijkheid naar de Hostingmanager)

Let op!
Sommige e-mailprogramma’s zijn verouderd, waardoor SSL/TLS beveiliging niet werkt.
Oudere versies van Apple Mail en Windows Live Mail worden niet ondersteund.
Windows 10 Mail werkt wel, maar daar is een andere servernotatie nodig:
serverX.yourhosting.nl:993
Het poortnummer wordt achter het serveradres gezet.
Het serveradres is serverX.yourhosting.nl (zet in plaats van X het daadwerkelijke nummer van de server waar jouw pakket op staat).
Het servernummer vind je in Mijn Account op de pagina ‘Mijn gegevens’ onder de blauwe balk ‘Mijn technische gegevens’.

Liever een handleiding?
Klik hieronder op het programma wat je gebruikt.
Als onderstaande knoppen niet werken (of je wilt graag een overzicht van alle e-mail handleidingen), ga dan naar:
www.yourhosting.nl/support/handleidingen/ (kopje E-mail).
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