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Stap 1 – Ga in het hoofdmenu van uw telefoon naar ‘E-mail’ of ‘Mail’
Stap 2 – Indien u nog geen e-mail heeft toegevoegd ontstaat er direct een Wizard, u kunt doorgaan naar stap 3.
Indien u al gebruik maakt van e-mail op uw telefoon kunt u klikken op ‘Menu’, optie ‘Meer’ en kiezen voor
‘Nieuw account’.
Stap 3 – In het scherm wordt gevraagd om het type server. Kies hier voor ‘Microsoft Exchange’ en kies
vervolgens voor ‘Volgende’.
Stap 4 – Voer onderstaande gegevens in:
Gebruikersnaam: uw emailadres
Wachtwoord: uw wachtwoord (dit is uw nieuwe wachtwoord die u per brief ontvangen heeft)
Stap 5 – Druk nu op ‘Volgende’. De instellingen worden nu gecontroleerd.
Stap 6 – De server wordt nu gecontroleerd. Druk op ‘OK’ als er gevraagd wordt naar ‘Beheer externe
beveiliging’
Stap 7 – Na controle wordt er aan u gevraagd wat u wilt synchroniseren. Naast e-mail heeft u ook de
mogelijkheid om uw Agenda en uw Contacten te synchroniseren.
Let goed op eventuele waarschuwingen van uw telefoon dat er afspraken of contactitems overschreden kunnen
worden indien u de synchronisatie instelt. U kunt dit voorkomen door uw oude Camphusianum account te
verwijderen van uw telefoon.
Stap 8 – Klik hierna op ‘Gereed’ of ‘Voltooien’. U bent nu klaar met het instellen van uw telefoon.
Opmerking :
Uw telefoon kan een melding maken dat er een nieuw beleid moet worden toegepast op uw telefoon. U dient
dit te accepteren alvorens u uw synchronisatie kunt gebruiken. Dit wijzigt niets aan uw telefoon maar maakt
het eventueel mogelijk om uw toestel vanaf afstand leeg te maken in geval van diefstal.

Let op: De bovengenoemde stappen kunnen variëren afhankelijk van uw type
telefoon.
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