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Met behulp van deze handleiding kunt u uw mail applicatie op uwMacbook configureren voor
gebruik van uMail. Deze handleiding is tot stand gekomen met een Mac OS 10.8. Het is dus mogelijk
dat bij een lagere versie van uw OS, bepaalde opties op een andere wijze toegankelijk zijn.

uMail configuratie
1) Ga naar de “System Preferences” en selecteer vervolgens “Mail, Contacts & Calendars”

2) Selecteer “Add Other Account…”

2

3) In onderstaand voorbeeld, selecteert u “Add a Mail account” en vervolgens “Create”

4) Vervolgens voert u onderstaande gegevens in en selecteer daarna “Create”
Full Name: uw naam
Email Address: uw uMail adres
Password: uw ULCN wachtwoord
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5) Uw Mac probeert nu automatisch de servergegevens te controleren,
selecteer “Continue”

6) U kunt nu handmatig de inkomende mailserver gegevens invoeren.
Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, selecteert u “Continue”
Account Type: IMAP
Description: (vrij in te vullen)
Incoming Mail Server: imap.leidenuniv.nl
User Name: uw ULCN gebruikersnaam
Password: uw ULCN wachtwoord (staat al ingevuld)

4

7) U kunt nu handmatig de uitgaande mailserver gegevens invoeren.
Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd, selecteert u “Continue”
Description: (vrij in te vullen)
Outgoing Mail Server: smtp.leidenuniv.nl
Opmerking: Deze uitgaande mailserver is alleen toegankelijk wanneer u zich op het draadloos
netwerk van de Universiteit heeft aangemeld (eduroam of Leiden University).
Vinkt u dan ook de optie “Use only this server” uit, wanneer u vanaf een andere locatie zoals thuis,
mail wilt kunnen versturen. In deze gevallen, moet u de smtp-server (uitgaande mail) van uw eigen
internet provider instellen. Deze gegevens kunt u navragen bij uw eigen provider.
Use Authentication (aanvinken)
User Name: uw ULCN gebruikersnaam
Password: uw ULCN wachtwoord
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8) De laatste stap toont u een overzicht van het uMail profiel. Selecteer hier “Create”.
U kunt nu gebruik maken van uMail via uw eigen mail applicatie.
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