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1. CG Pro serverbeheer – inloggen en presentatie
Eén of meerdere gebruikers kunnen beheerderstaken op
de CG Pro mailserver uitvoeren. In dit document vindt u
een beknopte handleiding bij de mogelijkheden die deze
beheerder(s) ten dienste staan.
U kunt als beheerder inloggen via de volgende link:
https://mail.cgpro.nl:9010/Admin/uwdomein.com
Hierbij vervangt u uwdomein.com door uw eigen
domeinnaam met extensie (.nl, .com, etc.)
Vervolgens komt u op de startpagina van CG Pro voor uw
domein. Linksbovenin staat uw domeinnaam.
Klik rechtsbovenin u op [Domain Administrator] om als
beheerder op uw domein in te loggen.

Log vervolgens in met uw CG Pro gebruikersnaam* en
uw wachtwoord.

* dit is uw hele mailadres of alles vóór het apestaartje
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U komt nu in het overzichtsscherm van uw domein.
Hier ziet u:
1 – menubalk
Hier vindt u het in tabbladen opgebouwde menu. Tabblad
kunnen weer eigen tabbladen hebben.
2 – aanmaakmenu
Hier creëert u nieuwe mailboxen, groepen en forwarders.
3 – mailboxoverzicht
Hier staan al uw mailboxen en uw mailgroepen,
forwarders en aliassen (indien aangevinkt in het
keuzemenu erboven). De termen [mailbox] en
[account] betekenen hetzelfde; de [gebruikersnaam]
is de naam van de mailbox/account en is het deel van
uw mailadres dat vóór het apestaartje staat.
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2. CG Pro serverbeheer – mailboxbeheer
2a. mailbox aanmaken
Om een mailbox aan te maken logt u als beheerder in op
de CG Pro Server en gaat u naar het aanmaakmenu.
Om een mailbox aan te maken logt u als beheerder in op
de CG Pro Server en gaat u naar het aanmaakmenu.
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Om een mailbox aan te maken, gaat u naar [Create
account]. Vul de gewenste gebruikersnaam in en klik op
[Create account].
De account wordt aangemaakt. Er worden tabbladen
gegenereerd waarmee u de nieuwe account kunt
instellen. U komt automatisch in tabblad [Settings] waar
u de volledige naam van de nieuwe gebruiker en het
gewenste mailbox-wachtwoord kunt invullen.
Klik vervolgens op [update] om de accountgegevens op
te slaan.
De verdere instellingen voor deze account vindt u op de
rest van deze pagina. Niet alle instellingen kunnen door u
zelf worden aangepast.
Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan gerust
contact met ons op.
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2b. mailbox-alias aanmaken
Wat is een mailbox-alias?
Een mailbox-alias is in feite een schijn-mailadres dat
berichten doorverwijst naar een mailbox in hetzelfde
domein. Stel, u heeft een mailbox met de naam
andrea.devries@domein.nl, maar u wilt ook mail kunnen
ontvangen op de adressen:
andrea@domein.nl
a.devries@domein.nl
U kunt dan aliassen aanmaken voor deze twee extra
mailadressen. De inkomende mail naar alle drie adressen
komt dan in uw bestaande mailbox terecht. Alleen deze
échte mailbox telt.
U kunt onbeperkt aliassen van bestaande mailboxen
aanmaken. Om een alias te creëren gaat u als volgt te
werkt:
- log als beheerder in op de CG Pro server
- klik in het mailboxoverzicht op de doel-mailbox
- u komt automatisch in tabblad [settings]
- scroll naar onder totdat u bij [Aliases] komt

Vul hier de gewenste aliassen in voor uw bestaande
mailbox en klik op [update]. Telkens nadat u op update
heeft geklikt verschijnt er een nieuwe witregel, waarop u
een volgende alias kunt vermelden.
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2c. mailbox hernoemen
Mocht u op enig moment de wens hebben om de naam
van een mailbox te veranderen, dan gaat u als volgt te
werkt:
- log als beheerder in op de CG Pro server
- klik in het mailboxoverzicht op de doel-mailbox
- u komt automatisch in tabblad [settings]
- scroll naar de onderkant van de pagina [Settings]
Geheel onderaan de settings-pagina vindt u de renameoptie: de mogelijkheid om een account te hernoemen.

Vul de nieuwe gebruikersnaam in en klik op [rename
account]. De wijziging is nu doorgevoerd.

2c. mailbox verwijderen
Indien u een mailbox wenst te verwijderen, dan is ook
dat mogelijk. NB: hierdoor zullen alle bestanden die bij
de mailbox behoren (mail, agenda, taken, etc.)
verdwijnen!
U gaat als volgt te werk:
- log als beheerder in op de CG Pro server
- klik in het mailboxoverzicht op de doel-mailbox
- u komt automatisch in tabblad [settings]
- scroll naar de onderkant van de pagina [Settings]

Geheel onderaan de settings-pagina vindt u de button
[remove account. Klik hierop, en uw mailbox wordt
definitief en volledig verwijderd.
Het verwijderen van een mailbox is niet mogelijk indien
deze box in gebruik is (= aangemeld op een
mamilprogramma en/of webmail).
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