Hosted Exchange en Android
1. Inleiding
Met behulp van deze handleiding, kunt u Exchange mail en agenda voor de Hosted Exchange
omgeving instellen op een Android smartphone.
Aan het einde van deze handleiding staat ook nog uitgelegd hoe u het Exchange account kan
verwijderen van uw telefoon (bijvoorbeeld wanneer u synchronisatieproblemen ondervindt).
De informatie in deze handleiding heeft betrekking op Android Telefoons.
De handleiding is gemaakt met behulp van een Samsung Galaxy SII, Android versie 4.03.
Instellingen voor andere versies kunnen afwijken.

2. Toevoegen van een account
1. Ga naar Applicaties en kies vervolgens voor E-mail
2. Ga naar “Instellingen en druk op de “+”, zoals getoond in onderstaande afbeeldingen.
3. Vervolgens vult u uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteert u “Microsoft
Exchange ActiveSync”
a. E-mailadres: Vul hier uw e-mailadres in
b. Wachtwoord: wachtwoord
4. Vul onderstaande gegevens in, zoals op het voorbeeld hierboven wordt weergegeven
en druk daarna rechtsboven op het icoon: >
a. Domain: pcextreme.nl
b. gebruikersnaam: e-mailadres
c. Wachtwoord: wachtwoord
d. Exchange-server: ex01.jware.nl
e. Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken: Ja
f. Alle SSL-certificaten accepteren: Ja

Vervolgens kunt u opties voor het opgegeven account naar wens instellen. In het
onderstaand voorbeeld, ziet u de standaard waarden bij de E-mail applicatie op een
Samsung Galaxy S2.
Push notificaties zorgen ervoor dat bij het ontvangen van E-mail, u meteen op uw
smartphone een notificatiebericht ontvangt.
Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u rechtsboven op het icoon: >

5. Voer een optionele naam in, voor het aangemaakte account en druk daarna op
6. “Gereed”

3. Verwijderen van een account
1. Druk vanuit de E-mail applicatie op de “menu” toets en kies “Instellingen”
2. U krijgt nu een overzicht te zien van alle accounts in uw E-mail applicatie
3. Druk nu op het prullenbak logo en u krijgt de optie om 1 of meerdere accounts te
verwijderen, zoals in onderstaand voorbeeld. Vink dan de accounts aan die u wenst
te verwijderen en druk vervolgens op het V icoon.
4. Kies vervolgens voor “Wissen” (enkel de gegevens op uw telefoon worden
verwijderd, gegevens op de mailserver blijven gewoon aanwezig).

