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1. CG Pro AirSync via Symbian OS: voor u begint
Deze handleiding helpt u om een mobiele telefoon /
Smartphone voorzien van Symbian in te stellen voor
CG Pro Communcation Service zodat u onderweg via
CGPro AirSync beschikt over uw e-mail.
Telefoons met het Symbian Operating System zijn
geschikt voor het gebruik van IMAP e-mail. Dit betekent
dat de telefoon mail realtime ontvangt. Hiervoor heeft u
geen computer nodig. De CGPro mailserver stuurt uw
mail door en uw telefoon ontvangt dit doordat de telefoon
internetverbinding heeft (bijvoorbeeld WiFi of
GPRS/UMTS/HSDPA-data abonnement bij uw GSMprovider). U beschikt dus overal waar u
internetverbinding heeft over nieuwe e-mail.
Symbian is (nog) niet geschikt voor Exchange – daarom
beschikt u wel over uw e-mail, niet over agenda, taken
en notities (Windows Mobile biedt dit wel). Deze kunt u
wel synchroniseren door uw SmartPhone/PDA via kabel
of cradle op uw computer aan te sluiten.
Voor een overzicht van telefoons met het Symbian
besturingssysteem, zie:
http://www.symbian.com/phones/index.html

** let op **
Niet elke mobiele telefoon is geschikt voor AirSync, en
niet elke telefoon die dit wel kan is voorzien van Windows
Mobile. Zie ook onze handleiding voor telefoons met een
Symbian besturingssysteem.
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2. Een IMAP-mailbox aanmaken
Doe uw telefoon aan.
Controleer als eerste of de tijd en datum juist staan
ingesteld op uw telefoon.
Kies [berichten] in het hoofdscherm.

Alternatief: u kunt ook het menu openen en hier optie
[berichten] selecteren.

Zodra u in menu [berichten] bent, klikt u linksonder
in het scherm op [opties]. Klik op de toets gelijk
hieronder om het optie-scherm te openen.
U krijgt een menu te zien. In dit menu kiest u
[instellingen].
Op het moment dat het instellingenmenu is geopend
staat linksonder in het scherm [selecteer] zoals in de
hiernaast getoonde schermprint.
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U komt op de instellingspagina voor het
berichtenverkeer.
Selecteer hier de optie [E-mail] en kies [opties]
linksonder in uw scherm. Activeer uw keuze door op
de toets gelijk hieronder te klikken.

Op deze pagina kunt u uw e-mail instellen.
Links onderin uw scherm staat [optie]. Klik op de
toets gelijk hieronder om het optie-scherm te openen.
Er verschijnt een klein men. Selecteer in dit scherm
optie [nieuwe mailbox] en kies [selecteer]
linksonder in uw scherm. Activeer uw keuze door op
de toets gelijk hieronder te klikken.

De wizard mailbox aanmaken wordt nu gestart. U ziet
het startscherm van de wizard.
Start door op de toets gelijk onder [starten] te
klikken.
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mailboxtype
kies optie [IMAP4] en zorg dat er een bolletje staat
in het rondje voor [IMAP4].
Klik op de toets direct onder [volgende] om verder
te gaan.

e-mailadres
vul uw gehele mailadres in middels de toetsen op uw
telefoon.
Klik op de toets direct onder [volgende] om verder
te gaan.

adres inkomende mailserver
vul hier in: [mail.cgpro.nl] met behulp van de
toetsen op uw telefoon.
Klik op de toets direct onder [volgende] om verder
te gaan.
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adres uitgaande mailserver
vul hier in: [mail.cgpro.nl] met behulp van de
toetsen op uw telefoon.
Klik op de toets direct onder [volgende] om verder
te gaan.

keuze toegangspunt
hier bepaalt u hoe uw telefoon moet maken met
internet om uw mail te kunnen ophalen. Kies hier de
keuze die u zelf plezierig vindt.
- altijd vragen: mail wordt pas opgehaald nadat u
hiervoor toestemming heeft gegeven.
- WiFi draadloos netwerk: indien u de telefoon
heeft aangemeld op een draadloos netwerk, kunt u de
naam van het Access Point in de lijst selecteren (bv.
Asterix indien dat de naam van uw Access Point zou
zijn). Indien dit uw privé-/zakelijke netwerk zijn aan
het ophalen van uw mail op de telefoon in principe
geen kosten verbonden.
- GRPS/UMTS/HSDPA: kies de gewenste
dataservice uit de lijst om de telefoon via de GSMdataverbinding mail te laten ophalen. Hieraan zijn
doorgaans kosten verbonden.
NB: houd er rekening mee dat het ophalen van email via GPRS/UMTS/HSDPA dataverkeer betekent en
dat hieraan kosten verbonden kunnen zijn,
afhankelijk van uw data-abonnement.
Klik op de toets direct onder [volgende] om verder
te gaan.
naam van uw mailbox
geef hier de naam op waarmee u uw mailbox wilt
herkennen.
Klik op de toets direct onder [voltooien] om de
configuratie van uw mailbox te voltooien.
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configuratie voltooid
U krijgt een melding dat de wizard voltooid is. Uw
mailbox is aangemaakt. U dient nu de mailbox nog
verder in te stellen.

3. De mailbox instellen
Ga terug naar menu [berichten]. Hier ziet u uw
nieuwe mailbox bij staan. Open deze en kies
vervolgens [opties] door op de toets gelijk onder
deze optie te klikken.
In het menu dat nu verschijnt kiest u optie
[E-mailinstellingen] en kies [Selecteer].

In dit scherm [verbindingsinstellingen] ziet u nog
een aantal zaken waar u nadere instellingen kunt
doen. Hieronder worden deze zaken één voor één bij
langs gelopen.
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instellingen inkomende e-mail

In dit scherm vult u in:
gebruikersnaam: uw gehele mailadres
wachtwoord: uw CGPro wachtwoord
server inkomend: - reeds ingevuld toegangspunt: - reeds ingevuld mailboxnaam: - reeds ingevuld mailboxtype: - reeds ingevuld -

beveiliging (poorten):
De CGPro mailserver staat standaard ingesteld op
beveiligde mailontvangst. Zorg daarom dat u kiest
voor optie SSL/TLS in combinatie met de gebruikergedefineerde poort 993.
Zie ook volgende afbeeldingen.

NB: staat uw apparatuur geen beveiligde
mailontvangst toe, of wenst u om andere redenen een
onbeveiligde [not secured] mailontvangst, dan kan dit
op de CGPro mailserver worden aangepast. Neemt u
dan even contact met ons op.
Bij not secured mailontvangst zijn de instellingen:
- beveiliging [uit] en poort [143] (standaard)
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Voor beveiligde mailontvangst (default-instelling
CGPro mailserver), kiest u hier: SSL/TLS.

Voor beveiligde mailontvangst (default-instelling
CGPro mailserver), kiest u hier optie [gebr.ged.] van
gebruikergedefinieerd, en wel …

… poort 993.
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instellingen uitgaande e-mail
Ga weer terug naar de [verbindingsinstellingen]
voor uw nieuwe e-mailbox en kies vervolgens
[uitgaande e-mail].

In dit scherm vult u in:
gebruikersnaam: uw gehele mailadres
wachtwoord: uw CGPro wachtwoord
server inkomend: - reeds ingevuld toegangspunt: - reeds ingevuld mailboxnaam: - reeds ingevuld mailboxtype: - reeds ingevuld -

beveiliging (poorten):
De CGPro mailserver staat standaard ingesteld op
beveiligde mailverzending. Zorg daarom dat u kiest
voor optie SSL/TLS in combinatie met de gebruikergedefineerde poort 465.
Zie ook volgende afbeeldingen.
NB: staat uw apparatuur geen beveiligde
mailverzending toe, of wenst u om andere redenen
een onbeveiligde [not secured] mailverzending, dan
kan dit op de CGPro mailserver worden aangepast.
Neemt u dan even contact met ons op.
Bij not secured mailontvangst zijn de instellingen:
- beveiliging [uit] en poort [25] (standaard)
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gebruikersinstellingen
Ga weer terug naar de [verbindingsinstellingen]
voor uw nieuwe e-mailbox en kies vervolgens
[gebruikersinstellingen].

Hier kunt u de onderstaande zaken invullen. Alles is
hierbij optioneel en niet noodzakelijk voor het werken
van de mailfunctie:
mijn mailnaam: kies bv. uw volledige naam
bericht zenden: - maak uw keuze kopie naar mij: - maak uw keuze handtekening opnemen: - maak uw keuze melding nwe e-mail: - maak uw keuze antwoord (auto responder): - maak uw keuze e-mails verwijderen: - maak uw keuze -
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instellingen voor ophalen
Ga weer terug naar de [verbindingsinstellingen]
voor uw nieuwe e-mailbox en kies vervolgens
[instellingen voor ophalen].

Hier kunt u de onderstaande zaken invullen:
e-mail ophalen: alleen headers
aantal: - maak uw keuze Pad IMAP4-map: - maak uw keuze Mapabonnementen: kies hier om ook mail voor
andere mailboxen waarop u geabonneerd bent te
ontvangen (bv. collega, faxen, algemene inbox)

Automatisch ophalen
Ga weer terug naar de [verbindingsinstellingen]
voor uw nieuwe e-mailbox en kies vervolgens
[automatisch ophalen] voor instellingen ten
aanzien van de routines van automatisch ophalen van
uw e-mail.

Deze handleiding wordt u aangeboden door:

Tijdhof Consulting | kennis in praktijk
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN
T 050 – 526 49 33
F 050 – 526 49 33
www.tijdhof.com/cgpro/

pagina 12/12 | 16 november 2009 | tijdhof.nl

