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• Overgang domein ish.nl naar nieuwe omgeving

•

We kunnen alle mail helaas niet migreren vanuit de oude server naar de nieuwe dus vandaar
deze korte handleiding…
Zo, nu gaan we eerst een backup maken van uw mailboxen. Sluit eerst uw Apple Mail
programma af en ga naar de finder. In finder doet u CMD+SHIFT+G, u krijgt dit scherm:

Neem de ingetypte informatie over van bovenstaand voorbeeld en type dit in en klik op Go
knop. De computer gaat naar de Library folder in uw thuis map. Zoek nu de folder “Mail” op en
selecteer deze d.m.v,. 1 klik. Dan klikt u met de rechter muisknop op de folder “Mail” en kiest de
compress/archiveer “Mail” optie uit het verschenen pop-up menu:

Er volgt een dialoog van het comprimeren van de “Mail” folder. Rustig laten gaan tot klaar is.
Let er goed op dat er een bestand genaamd mail.zip verschijnt. Dit is de backup…
Verplaats deze “Mail.ZIP” naar uw buroblad en dubbelklik erop zodat ook daar een map
genaamd “Mail” verschijnt.
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Zo, nu kunnen we Mail weer opstarten en de postbussen uitzetten. Dat doen we in de Mail
preferences/voorkeuren (Menu Mail) onder Accounts. Klik in de linker kolom op het ish account
en hierna op het “-“ teken onderin de kolom. Het kan zijn dat uw copmputer hierna naar de
system preferences van Accounts wil gaan afhankelijk van hoe uw account is aangemaakt. In
dat geval gaat u naar accounts en klikt u op het ish account en daar onderin de kolom op het “-“
teken…Alle mail blijft hierbij in uw computer aanwezig in de zojuist gemaakte backup maar
wordt wel uit uw mail programma definitief verwijdert. Wees er dus zeker van dat de stappen op
pagina 1 zorgvuldig zijn uitgevoerd!
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11mei 2018 om 20:00 uur;
Nu is het tijd om het nieuwe account toe te voegen aan Mail. Klik hiervoor op het + teken onder
de linker kolom. Hier kunt u uw gegevens invullen, neem deze m.u.v. naam, password en email
adres natuurlijk, exact over met de gegevens uit de door ons verzonden mail…

4

• Overgang domein ish.nl naar nieuwe omgeving

•

Als het goed is dan is dit ongeveer uw volgende scherm en is uw nieuwe account op de nieuwe
server klaar voor gebruik…

Import oude mailboxen:
• Start nu Apple Mail weer op
• Ga naar het “archief” menu en kies voor de optie “Importeer Mailboxen”
• Kies voor Apple Mail en klik op “Continue” knop
• Navigeer naar uw buroblad en klik op de folder “Mail” die we daar in stap 1 hebben
geplaatst… Kies daar de V map met het hoogste nummer b.v. V4 en druk op kies..
• De import begint en kan afhankelijk van de grootte van de mailbox korter of langer
duren.
• Aan het einde zal Mail een melding geven dat Uw mail in de map geïmpordeerde items
staat en klaar is Cees.
Wat als?:
• Het kan gebeuren dat u wanneer u het nieuwe account toe wilt voegen vanuit Apple
Mail de melding krijgt dat het account al bestaat terwijl u dat net heeft verwijdert. Wacht
dan 10 minuten met het aanmaken van het nieuwe account afvorens door te gaan.
• Krijgt u dan nog dezelfde melding dan is het beter de Mac te herstarten en het opnieuw
te proberen…
Ik wens u veel succes bij deze helaas niet te voorkomen actie en mocht er iets gebeuren wat u
niet heeft voorzien dan kunt u ons rustig bellen op 035-6211811.
Groeten Frits

