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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. Start uw Outlook op en wacht tot 
het hoofd berichten scherm verschijnt. Dan naar Archief menu Export. Werk dit af volgens 
onderstaande afbeeldingen..
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Als het goed is heeft u na afronding van bovenstaande stappen een archief bestand op uw 
buroblad staan. Als dat zo is kunnen we de oude account uit Outlook verwijderen. Daarvoor 
gaan we naar het voorkeuren menu en kiezen we voor accounts. U selecteert het account en 

klikt op het “-“ teken onder de linker kolom en bevestigt het 
verwijderen… Dit is een definitieve actie dus wees er zeker 
van dat de backup/export is gelukt en niet vroegtijdig is 
afgebroken… Het verdient aanbeveling om een proef export 
te maken voor de dag 11 Mei aanbreekt!
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11mei 2018 om 20:00 uur;


Nu is het tijd om het nieuwe account toe te voegen aan Outlook. Klik hiervoor op het + teken 
onder de linker kolom preferences/accounts . 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… 

Klik hierna nog even op “opties” en 

zet de uitgaande autenticatie op 
dezelfde als inkomend..


Dat was dat, als het goed is ziet u een groen balletje voor uw account branden en kunnen we dit 
scherm verlaten.

Nu is het tijd om de oude mail te importeren in uw Outlook en dat gaat zo:


Ga naar archief menu in Outlook en kies import, volg de hieronder afgebeelde schermen:
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Als het goed is heeft Outlook een archief map 
gemaakt in de linker zijbalk waarin alle folders 
staan die u ook had toen we begonnen.

De migratie is klaar….


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
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