HowTo :
 Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel
 E-mailadres instellen op eigen computer
* uitleg in outlook express kijk op https://yonvie.nl/email/ voor de outlook versie

1 Voorwoord
Om email adressen behorende bij het domeinnaam te beheren is er op
het gekozen domeinnaam een controlepaneel beschikbaar.
In dit controlepaneel genaamd DirectAdmin kan men via de eigen
website inloggen en diverse dingen modificeren.
Meestal staat alles correct ingesteld dus zijn er geen modificatie
noodzakelijk.
Voor de uitleg wordt ervan uit gegaan dat men een hosting heeft bij
YonVie en zodoende ook een domeinnaam heeft en wachtwoord
Alleen het gedeelte m.b.t. de email en het domeinnaam dient men zelf
naar eigen smaak en inzicht in te stellen.
Deze procedure om de EMAIL aan te passen wordt in dit document
omschreven.
Mochten er desondanks nog vragen of opmerkingen zijn dan zouden wij
dat graag vernemen.
Met vriendelijk groet,
YonVie
John van de Ven
Tel : +31 6-239 38 058
Website : https://YonVie.nl
Email : info@YonVie.nl
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YonVie : WebHosting, WebDesign, Content Management System
(CMS), PC help, Applicatiesoftware, Plc, Electronics
.
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3 Aan de slag
Als voorbeeld wordt in deze uitleg als domeinaam : mijnadres.nl
gebruikt.
Vervang het domeinnaam mijnadres.nl voor de eigen domeinnaam.
Als voorbeeld wordt in deze uitleg vaak als e-mailadres :
info@mijnadres.nl gebruikt.
Vervang voor het e-mailadres info@mijnadres.nl het eigen ingestelde
e-mailadres wat bij het domeinnaam hoort.

Deze uitleg kent 3 stappen, te weten :
Stap 1 : aanmaken e-mailadres in het controlepaneel DIRECTADMIN
en andere mogelijkheden.
Stap 2 : Instellen e-mailadres op eigen computer
Stap 3 : Uit testen e-mailadres.
DEMO
Het is mogelijk om in te loggen in een demo van het controlepaneel
DIRECTADMIN.
In de DEMO versie kunt u dingen wijzigen zonder gevolgen.
Gebruik het eigen DOMEIN adres, gevold door :2222 b.v.
http://www.mijnadres.nl:2222
Gebruikersnaam : demo_user
Wachtwoord : demo
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4 Stap 1 : aanmaken e-mailadres in het
controlepaneel DIRECTADMIN of
andere mogelijkheden.
Log-in op de server/domeinnaam u heeft hiervoor een gebruikersnaam
en wachtwoord nodig dat als het goed is aan u automatisch is verstuurd
per e-mail door YonVie.
Anders dient u contact op te nemen met YonVie voor uw
gebruikersnaam en wachtwoord.
Open uw internet browser b.v. Internet Explorer.
En ga dan naar http://www.mijnadres.nl:2222
U ziet dan het volgende scherm :

Vul bij Username: uw gebruikersnaam in.
Vul bij Password: uw wachtwoord in.
Druk daarna op de knop Login
Bij meerdere keren foutief inloggen wordt U Ip adres geblokt van de server, via tussenkomst van
YonVie kan dat weer worden vrij gegeven.
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Als alles goed is komt u in het controlepaneel DIRECTADMIN van uw
domeinnaam.
Zie hieronder

Voor de e-mail is alleen het gedeelte van E-mail Beheer van belang.
Te weten :
 POP3 e-mail accounts
 Catch-all e-mail
 Doorsturingen
 Autobeantwoorders
 Vakantieberichten
Hieronder wordt uitgelegd hoe u e-mail accounts, het plaatsen van een
catch-all adres, mail doorsturen, autoresponders, vakantie berichten
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aanmaakt in uw controlepaneel.
Indien u terug wilt naar het hoofdmenu van het controlepaneel
DIRECTADMIN zoals hierboven getoond kunt u ten alle tijden op INDEX
klikken
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5 POP3 e-mail accounts
5.1.1 E-mail Accounts aanmaken

Zorg dat u in het hoofdmenu van controlepaneel DIRECTADMIN bent,
anders klik op

.

Klik daarna op "POP3 E-Mail Accounts"

U ziet dat er al een e-mail account is aangemaakt:
gebruikersnaam@mijnadres.nl. Dit account is blijvend en kan niet
worden verwijderd.
Om een nieuw POP3 account aan te maken, klikt u op "Nieuw
mailaccount". U ziet nu de volgende soortgelijke tabel:

Voer nu uw gewenste e-mailadres en door u gewenste wachtwoord in (of
druk op de knop Willekeurig om een wachtwoord te genereren. Ook
kunt u opgeven wat de maximale grootte is van de mailbox. Klik daarna
op "Maak." De pagina wordt nu ververst en u krijgt het volgende te zien:

Noteer de waarde die op het scherm worden getoond, deze heeft u later
nodig.
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Druk vervolgens op Click here to go back
Notitie: U kunt geen POP3 account maken als de gebruikersnaam al
wordt gebruikt door een autoresponder, forwarder.
Indien u meerdere e-mailadressen wilt aanmaken herhaal dan deze
procedure : “E-mail Accounts aanmaken”
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E-mailadres toevoegen aan u standaard e-mail programma
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "POP3 E-Mail Accounts"

Om een reeds aangemaakte e-mailadres toe te voegen aan u standaard
e-mail programma op uw computer kunt u dit als volgt eenvoudig doen.
Een soortgelijk menu verschijnt.

Klik op Download bij de gewenste e-mailadres voor u standaard e-mail
programma op uw computer.
Open daarna uw standaard e-mail programma.
Het e-mail programma zal vanzelf komen met de vraag voor het
wachtwoord voor het desbetreffende e-mailadres.
Na ingave van het juiste wachtwoord, wordt de e-mail opgehaald.
Zorg wel dat u de optie wachtwoord opslaan/bewaren heeft aangevinkt.
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5.1.2 Veranderen van een wachtwoord van uw E-Mail Account
1e methode
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "POP3 E-Mail Accounts"

Klik dan op “Aanpassen” achter de desbetreffende e-mail account.

Wanneer de "Wijzig mailaccount" box verschijnt, voert u uw nieuwe
wachtwoord in en klik op "Aanpassen"
2e methode
Ga naar : http://www.mijnadres.nl/user
Vul het email adres in, en vul het oude wachtwoord in.
Vul vervolgens 2x het nieuw wachtwoord in en klik op “Change
Password”
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5.1.3 E-Mail Accounts verwijderen
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "POP3 E-Mail Accounts"

Selecteer aan het einde van de regel het desbetreffende e-mailadres
Indien u dit heeft aangevinkt wordt dit e-mailadres verwijderd zodra u op
de knop “Verwijder” drukt.
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6 Catch-all e-mail
6.1.1 Het maken van een Catch-All Adres
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Catch-All E-Mail"

Wij raden het maken van een Catch-All E-Mail af aangezien u dan heel
veel meer spam binnen KUNT krijgt dan normaal.
Aan de andere kant is het best gemakkelijk.
Alle e-mail waarvan het adres nog niet bestaat ….@mijnadres.nl wordt
dan doorgestuurd.
Aan u de keus !
Wanneer de server e-mail ontvangt op een adres die niet bestaat, moet
het iets met deze berichten doen. Het controlepaneel geeft u deze drie
mogelijkheden:
1e FOUT : Server verwijdert de berichten en laat de afzender weten dat
dit adres niet bestaat.
2e NEGEER : Server verwijdert de berichten zonder de afzender te laten
weten dat dit adres niet bestaat.
3e ADRES : stuurt de berichten door naar een ander geldig e-mail adres.

Kies de gewenste optie en klik dan op "Updaten"
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7 Doorsturingen
7.1.1 Doorsturingen / Forwarders
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Doorsturingen"

Forwarders staan u toe om inkomende post direct door te sturen naar
een ander adres. Bijvoorbeeld, veronderstel dat u een e-mail stuurt naar
natasja@mijnadres.nl en wilt dat deze arriveerd op het e-mailadres :
thuis@ziggo.nl.
Een ander forwarder wilt u dat bijvoorbeeld indien een e-mail gestuurd
wordt naar laura@mijnadres.nl dat deze wordt doorgestuurd naar het emailadres : a.h.y.@mijnadres.nl
Notitie: U kunt geen forwarder instellen als de gebruikersnaam al wordt
gebruikt door een POP3 account, autoresponder.
Klik op "Nieuw doorstuur e-mailadres" aan de bovenkant van de
pagina. U ziet een tabel zoals hieronder:

Voer de forwarder naam en het bestemmings adres in en klik dan op de
“Maak” toets. U kunt meerdere forwarders in één keer maken door
eenvoudig meerdere adressen achter elkaar te zetten met enkel een
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komma er tussen (geen spaties): e-mail1@mijnadres.nl,e-mail2@
mijnadres.nl,jacquline@mijnadres.nl
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7.1.2 Wijzigen / Verwijderen van Forwarders
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Doorsturingen"

Alle forwarders staan in een lijst in het forwarders menu. Selecteer de
forwarder die u wilt verwijderen en klik op "Verwijder geselecteerde".

Een forwarder kan worden verandert door te klikken op “Aanpassen”
achter de forwarder. Aanpassen staat u toe om de bestemming van de
e-mail te wijzigen, maar niet de forwarders naam.

Website : https://YonVie.nl
E-mail : info@yonvie.nl

Versie : 1.0.12

Save date :
25-9-2018 - 0:56:57

Bldz. 16 van 43

HowTo : e-mail controlepaneel DirectAdmin, en instellingen outlook express

8 Autobeantwoorders
8.1.1 Autoresponders
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Autobeantwoorders"

Autoresponders zijn e-mail robots die op alle inkomende berichten met
een standaard uitgaand bericht antwoorden. Autoresponder zal
antwoorden op alle ontvangen berichten, ongeacht hun inhoud.
Bijvoorbeeld: sommige bedrijven houden bijgewerkte prijslijsten op een
autoresponder bij. Wanneer een klant een e-mail stuurt naar :
prijslijst@mijnadres.nl zullen zij direct een nieuwe prijslijst in hun e-mail
inbox ontvangen.
Klik op “Autobeantwoorders” en dan op "Nieuwe autoresponder".

Notitie: U kunt geen autoresponder aanmaken als de gebruikersnaam al
wordt gebruikt door eenPOP3 account, forwarder
Vervolgens voert u een autoresponder bericht in, in de tekstbox/
Responder bericht. U kunt geen HTML codes gebruiken.
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U kunt er voor kiezen om een CC adres in te vullen. Dit zal een
exemplaar van elke autoresponder sturen naar het adres wat in het
tekstvakje wordt gespecificeerd. Door gebruik te maken van deze
eigenschap zult u kunnen controleren hoeveel verzoeken uw
autoresponder ontvangt. Klik vervolgens op de knop “Maak”

8.1.2 Wijzigen / Verwijderen van Autoresponders
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Autobeantwoorders"

Selecteer de autoresponder die u wilt verwijderen en klik op "Verwijder
geselecteerde".

Een autoresponder kan worden veranderd door te klikken op
“Aanpassen” achter de autoresponder naam. Aanpassen staat u toe om
een autoresponder bericht en CC adres te veranderen. Wanneer u klaar
bent klikt u op de “Aanpassen” toets.
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9 Vakantieberichten
9.1.1 Vakantie berichten
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Vakantieberichten"

Vakantie berichten vertelt aan anderen dat u weg bent. Een vakantie
bericht kan er uit zien als dit:”Ik heb uw e-mail ontvangen, maar ben op
vakantie tot 21 juni. Ik zal er dan op reageren”. De berichten van de
vakantie worden gebruikt samen met reeds bestaande POP3 accounts.
Klik dan op "Set vakantiebericht".

1. Selecteer bij Vakantieaccount de POP3 account waaraan u het
vakantie bericht wilt toevoegen.
2. Voer het vakantie bericht in.
3. Selecteer wanneer u het vakantie bericht wilt laten in gaan en weer
wilt beëindigen.
4. Klik op "Maak".
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9.1.2 Wijzigen / Verwijderen van Vakantie berichten
Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "Vakantieberichten"

Alle vakantie berichten staan in een lijst in het vakantie berichten menu.
Selecteer het vakantie bericht die u wilt verwijderen en klik op "Verwijder
geselecteerde."

Een vakantie bericht kan worden veranderd door te klikken op
“Aanpassen” achter het vakantie account. Aanpassen staat u toe om
een vakantie bericht, startdatum en einddatum te veranderen.
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10 Stap 2 : Instellen e-mailadres op
eigen computer
U heeft hierbij uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord nodig.
Het wachtwoord is dat wat u bij het instellen van een e-mailadres in het
controlepaneel heeft ingegeven of automatisch heeft gegenereerd .
Het wachtwoord heeft of onthouden, opgeschreven of op een andere
wijze.
Indien u het wachtwoord niet meer weet, kunt u dit wijzigen in het POP3
E-Mail Accounts menu.

Om de e-mail te lezen e.o. te versturen zijn 2 methodes mogelijk.
1e methode : open uw browser b.v. internet explorer.
Type in de adresregel het adres in :
 http://www.mijnadres.nl/roundcube
Geef uw gebruikersnaam (e-mailadres) in, en geef uw wachtwoord in.
Log dan vervolgens in.
Hier kunt u dan uw e-mail lezen e.o. verzenden.
Het voordeel van deze methode is dat u over ter wereld op elke
computer die internet heeft uw e-mail kunt gebruiken.
2e methode : Maak gebruik van een e-mail software programma welke u
heeft of wordt geïnstalleerd op u computer.
Deze uitleg wordt gedaan voor het software programma outlook express
(windows XP) en Windows live mail (windows 8) en met het e-mailadres
info@mijnadres.nl.
In grote lijnen zijn de instelling gelijk aan een ander software programma.
Hier zijn ook 2 manieren mogelijk :
Automatisch of Handmatig.
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10.1.1
Automatisch e-mailadres toevoegen aan standaard e-mail
programma

Zorg dat u in het hoofdmenu van het controlepaneel DIRECTADMIN
bent, anders klik op

.

Klik daarna op "POP3 E-Mail Accounts"

Om een reeds aangemaakte e-mailadres toe te voegen aan u standaard
e-mail programma op uw computer kunt u dit als volgt eenvoudig doen.
Een soortgelijk menu verschijnt.

Klik op Download bij de gewenste e-mailadres voor u standaard e-mail
programma op uw computer.
Daarna dient u het gedownloade REGISTER bestand te installeren.
Hoe wat en op welke wijze wordt hier verder niet omschreven daar dat
afhankelijk is van de computer en besturingssysteem.
Open daarna uw standaard e-mail programma.
Het e-mail programma zal vanzelf komen met de vraag voor het
wachtwoord voor het desbetreffende e-mailadres.
Na ingave van het juiste wachtwoord, wordt de e-mail opgehaald.
Zorg wel dat u de optie wachtwoord opslaan/bewaren heeft aangevinkt.
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10.1.2
Handmatig e-mailadres toevoegen aan u standaard e-mail
programma (outlook express - windows XP)

U dient als eerste te beschikken over een reeds aangemaakte email
adres en wachtwoord.
Indien dit NIET het geval is zie dan punt 5.1.2 (voorkeur) of punt 9.1.3
hoe u een POP3 email adres aanmaakt.
Indien u outlook express heeft geopend gaat u naar : de taakbalk
bovenin en kies : EXTRA  Accounts
Klik dan op Toevoegen  E-mail
Geef bij weergave naam een naam in b.v. Jan Smit

En klik dan op Volgende
Geef het reeds aangemaakte e-mailadres in het controlepaneel in b.v.
info@mijnadres.nl
En klik op Volgende.
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Geef zowel bij het textvak voor POP3 als voor SMTP de servernaam in :
mail.mijnadres.nl

En klik op Volgende.
Geef bij Accountnaam het e-mailadres in : info@mijnadres.nl
Geef bij wachtwoord het wachtwoord in dat is aangemaakt toen u in het
controlepaneel uw e-mailadres aanmaakte
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Klik daarna op Volgende
Klik nu op Voltooien en daarna op Sluiten
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10.1.3
Handmatig e-mailadres toevoegen aan u standaard e-mail
programma (windows live mail (versie 2012) - windows 8)
Indien u programma Windows Live Mail heeft geopend gaat u naar de taakbalk
bovenin en kies dan : Accounts (A)
Klik dan vervolgens op E-mail (B)
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Er opent een scherm E-mailaccounts toevoegen en vul de volgende gegevens in
bij :
A) het gewenste email adres van het email account (aangemaakt in directadmin)
B) het wachtwoord dat bij het email adres behoort
C) het vinkje AAN zetten bij Dit wachtwoord onthouden
D) Hier van U de gewenste gegevens zetten die worden getoond, zodra iemand U
email ontvangt (afzender)
E) het vinkje UIT zetten indien dit niet het geval is bij "Dit e-mailaccount de
standaardaccount maken" Men kan dit aan zetten als men van dit email adres de
standaard account wil maken
F) Het vinkje AAN zetten bij Serverinstellingen handmatig configuren
G) nadat alle instellingen op dit scherm correct zijn ingesteld klik dan op VOLGENDE
om naar het volgende scherm te gaan
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Vul de volgende gegevens in bij het scherm Serverinstellingen configuren :
A) selecteer hier POP
B) geef hier het serveradres in van U domeinnaam vooraf gegaan door mail.
(zonder www. en zonder http://)
C) vul hier het poort nummer in, dit moet zijn : 110
D) vul hier de gebruikersnaam in, dit is gelijk aan het gebruikte email adres
E) idem als B) geef hier het serveradres in van U domeinnaam vooraf gegaan door
mail.
(zonder www. en zonder http://)
F) vul hier het poort nummer in, dit moet zijn : 587
NOTE : sommige providers
kunnen de smtp server adres of poort blokkeren, in dat geval de eigen provider smtp
adres gebruiken.
G) alleen het vinkje AAN zetten bij : Vereist verificatie
H) nadat alle instellingen op dit scherm correct zijn ingesteld klik dan op VOLGENDE
om naar het volgende scherm te gaan
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Het scherm E-mailaccount toegevoegd verschijnt :
A) klik op de knop Voltooien
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In het programma Windows live mail is het zojuist
aangemaakte email account zichtbaar.
Voor verder uitleg van Windows live mail wordt
verwezen naar de help functie van windows live
mail en of Google.
Verdere instellingen /controle :
A) Klik met rechter muisknop op het aangemaakt
email adres van Windows live mail

B) en klik dan op Eigenschappen
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Het scherm Eigenschappen van ..... wordt geopend :
Controleer of de gegevens kloppen men kan dit evt. wijzigen of aanvullen :
A) bij het zichtbaar scherm dient Tabblad : Algemeen te zijn geselecteerd
B) hier staat de van U gewenste gegevens die worden getoond, zodra iemand U
email ontvangt (afzender)
C) hier staat U email adres
D) vinkje moet AAN staan bij : Account opnemen bij berichtverzending en
synchronisatie
(indien men dit uit zet, wordt de email NIET opgehaald, men kan wel verzenden
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Ga nu naar het volgende tabblad.
A) door op het Tabblad : Servers te klikken verschijnt het onderstaande scherm
B) hier staat het serveradres (POP3/SMTP) van U domeinnaam vooraf gegaan door
mail.
(zonder www. en zonder http://)
C) hier staat u wachtwoord (niet zichtbaar) zorg ervoor dat het vinkje AAN staat bij
wachtwoord onthouden
D) het rondje (radiobox) dient te zijn geselecteerd van : Aanmelden met leesbare
tekstverificatie
E) het vinkje AAN dient te zijn geselecteerd bij : Voor deze server is verificatie
vereist
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Ga nu naar het volgende tabblad.
A) door op het Tabblad : Beveiliging te klikken verschijnt het onderstaande scherm
waarschijnlijk staat alles zoals onderstaande
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Ga nu naar het volgende tabblad.
A) door op het Tabblad : Geavanceerd te klikken verschijnt het onderstaande
scherm
LET OP !!! waarschijnlijk dient er in dit scherm wel iets te worden gewijzigd en
is belangrijk
B) Controleer of hier poort 587 is ingesteld voor de SMTP server
C) Controleer of hier poort 110 is ingesteld voor de POP3 server
D) Zet het vinkje AAN bij : Een kopie van berichten op de server achterlaten dit
alleen doen indien dit zelfde email account op meerdere compters wordt geinstallerd.
E) Zet het vinkje AAN bij : Van server verwijderen na, vul hier in 14 dagen dit
alleen doen indien dit zelfde email account op meerdere computers wordt
geinstallerd.
NOTE : indien het gewenste email account op maar 1 computer wordt
geinstalleerd dan dus beide vinkjes UIT zetten bij D) en E)
F) Klik op de knop TOEPASSEN om de instellingen te voltooien
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11 STAP 3 : Uit testen e-mailadres
Probeer nu met het e-mail programma en het zojuist aangemaakt emailadres een berichtje te sturen naar het e-mailadres, zorg wel dat als
afzender het zojuist aangemaakt adres wordt geselecteerd.

Na het versturen van de e-mail met het e-mail programma de e-mail
bericht(en) ophalen (F5) indien het e-mail berichtje binnen komt dan
werkt het.
Zo nee doorloop nogmaals bovenstaande procedure en controleer of
alles juist is ingesteld.
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12

Verklarende woordenlijst

1 Account :
Een account kan verschillende betekenissen hebben. De eerste is dat een 'account' een
Internetabonnement is bij een Internet aanbieder. Je krijgt via hen toegang tot het
Internet.
De tweede betekenis is dat een 'account' een lidmaatschap is bij een website. Dit hoeft
niet altijd betalend te zijn, deze zijn juist regelmatig gratis. Met zo'n account krijg je
meestal een gebruikersnaam en een password waarbij je kan gebruikmaken van
bepaalde diensten die een website verleent.

2 Data traffic :
Data traffic ofwel in het Nederlands dataverkeer is de hoeveelheid van gegevens (data)
die worden getransporteerd. Indien je op het Internet rondsurft en je bekijkt een
webpagina, dan zijn dit allemaal gegevens die zijn doorgestuurd van de website naar je
computer. Tekst, figuren, tabellen, muziek, enz. zorgen allemaal ervoor dat gegevens
moeten worden uitgewisseld tussen de website en je computer. En dit dataverkeer is wat
geld kost aan zowel de website als aan je provider. Sommige providers stellen een limiet
aan het maximale dataverkeer dat je mag gebruiken per maand. Een normale gebruiker
blijft altijd onder de limiet en heeft hier geen problemen mee. Sommige gebruikers
hebben echter zoveel gesurft op het Internet of zoveel muziek of video binnengehaald
dat ze over de limiet gaan. Afhankelijk van de provider zal er een sanctie worden
opgelegd (een waarschuwing, een beetje bijbetalen, het afsluiten van verbinding, een
duurder abonnement, enz.). De website zelf moet ook voor deze data traffic betalen. Alle
bezoekers die de webpagina bezoeken zorgen dus voor dataverkeer. Hoe meer
bezoekers, hoe meer dataverkeer, hoe meer de website kost.
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3 Domeinnaam :
Een domeinnaam is de naam van een website. "YonVie.nl" is de domeinnaam van de
alwaar uw hosting is afgesloten. Het is wat staat na de "www" van een adres, tot aan het
"/" of "?" teken. Indien je een internetadres hebt als http://YonVie.nl/Actueel.html dan is
ook hier "YonVie.nl" de domeinnaam.
Een domeinnaam is uniek. Er bestaat maar één "YonVie.nl" op de hele wereld. Een
domeinnaam is niet gratis. Hiervoor moet je betalen.
De registratie van zo'n domeinnaam en het beheer ervan gebeurt door een handvol
bedrijven op deze wereld.
Zoals je al zal gemerkt hebben is het dus mogelijk dat "YonVie.nl" zowel een ".nl" als een
".com" kan zijn. In principe kùnnen dit twee verschillende websites zijn en in het geval
van deze website bestaat er alleen een nl uitvoering.

4 DNS : staat voor Domain Name System. Een dns server is simpel gezegd een tabel
waarin ip adressen en computernamen (hostnames) van computers instaan. Hierdoor
kan een computer benaderd worden zonder gebruik te hoeven maken van het ip adres.
Het internet maakt ook gebruik van DNS. Als je een website wil benaderen dan wordt
bekeken wat het ip adres van de server achter het domeinnaam is. Een voorbeeld van
een domeinnaam is YonVie.nl. Het is ook mogenlijk om erachter te komen wat de
hostname van een ipadres is. Dit gebeurt aan de hand van een een "reverse lookup
zone". DNS wordt ook gebruikt voor mailservers en Microsoft Domeinen.

5 E-mail :
Een e-mail is een boodschap die je via je computer en je internetaansluiting van en naar
een andere gebruiker kan doorsturen. Je hebt daarvoor een e-mailadres nodig. Een email is eigenlijk een electronische brief. In plaats van dat je op papier een bericht schrijft,
typ je een bericht in.
Het versturen van een e-mail gaat zeer snel. Een e-mail komt in minder dan 1 seconde
maakt niet uit waar ter wereld aan.

6 E-mailen :
Dit is het verzenden van e-mails naar andere mensen.
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7 E-mail adres :
Een e-mail adres is een adres of naam om de elektronische postbus te identificeren. Een
adres " info@YonVie.nl " bestaat uit een naam en de domeinnaam van je e-mailserver.
Een voorbeeld: webmaster@YonVie.nl . Hier is het de "webmaster" van de website
"YonVie.nl" in het land ".nl" ofwel Nederland. De website kan ook de naam zijn van je
provider of een ander bedrijf.

8 Hosting :
Een website die je kan bezoeken op het Internet moet op een zogenaamde webserver
staan (ook internetserver genoemd). Zo'n server is een speciale computer die
aangesloten is op het Internet via heel snelle communicatielijnen, zodat het zeer veel
bezoekers tegelijk aankan. Bovendien zijn deze goed beveiligd tegen inbrekers. Vele
staan zelfs in speciale centra waar de computers op een bepaalde temperatuur worden
gehouden, volledige brandveiligheid, garantie van electriciteit (met noodaggregaten voor
stroomopwekking ) Dit kost echter een heel pak geld voor één webserver. Als je een
kleine website hebt is dit te kostbaar om dit te kunnen betalen. Daarom gaat een bedrijf
zo'n server kopen en gaat een klein stukje van het geheugen (harde schijf) doorverhuren.
En dit is hosting. Je kan bij zo'n bedrijf een bepaalde hoeveelheid schijfruimte huren om
daar je website op te plaatsen. Indien je maar een kleine website hebt kan je heel
goedkoop zo toch je website op het Internet plaatsen. Het bedrijf verdient zijn geld door
het verhuren van de ruimte aan tientallen of honderden klanten.

9 HTML :
Dit staat voor HyperText Markup Language, een soort taal die op Internet wordt gebruikt
om tekst en afbeeldingen mooi op het Internet weer te geven. Zowat elke website is
gemaakt in html. YonVie bijvoorbeeld is ook in html gemaakt. Net zoals andere miljoenen
sites op het Internet.
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10 HTML e-mail :
Dit is een e-mail die in html geschreven is. Dit maakt het mogelijk dat er allerlei opmaak
is in de e-mail: tekst die vetjes is, onderlijd, cursief. Maar ook figuren, tabellen, geluiden
en andere zijn dan mogelijk. Eigenlijk is er bijna zoveel mogelijk als er op een website
(die ook in html gemaakt is) kan.
Nadeel van een html e-mail is dat niet iedereen dit kan openen. Niet alle programma's
die gebruikt worden voor e-mail ondersteunen dit, al wordt dit wel steeds minder.Er
bestaan geen moderne e-mail programma's die html niet ondersteunen.

11 HTTP :
Dit komt van Hyper Text Transfer Protocol. Voor Internet is er een protocol nodig om
ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren en het op dezelfde
manier naar elkaar doorsturen zodat ze het van elkaar verstaan. Dankzij het http protocol
is het mogelijk dat je probleemloos met een computer uit Japan, China, Rusland,
Amerika, Nieuw-Zeeland of waaar ook ter wereld communiceert.
Als je een internetadres intypt, zal je ook steeds zien dat er "http" voorkomt. Bvb.
"http://www.YonVie.nl". Dit is om aan te gegeven dat je het http protocol gebruikt.
Er bestaan zo nog andere protocols, bv. https, ftp, enz.

12 HTTPS :
HTTPS is een uitbreiding op het HTTP protocol met als doel een veilige uitwisseling van
gegevens. Bij gebruik van HTTPS wordt de data versleuteld, waardoor het voor een
buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te
weten welke gegevens er verstuurd worden. Omdat de gegevens aan beide kanten door
de tunnel heen gaan, moeten zowel de server als de client hun data versleutelen en
ontcijferen. Dit kost extra rekentijd, en dat is ook de reden waarom deze versleuteling niet
standaard wordt toegepast. De versleuteling wordt toegepast op basis van SSL . Vlak
voor en na de versleuteling is de gegevensoverdracht identiek aan het HTTP-protocol.
HTTPS wordt veel gebruikt bij betalingstransacties per kredietkaart of bij telebankieren .
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13 Internet :
Internet (ook wel het Net of het web genoemd) is een netwerk van vele miljoenen
computernetwerken over de hele wereld. Met behulp van servers, providers en browsers
kan er informatie uitgewiseld worden op het Internet. Op het Internet zitten vele
honderden miljoenen mensen.

14 IP-adres :
Je informatie, die je wilt uitwisselen tussen twee computers, vertrekt en komt aan bij het
IP-adres van je netwerkkaart. Het IP protocol laat gegevenspakketten naar hun
bestemming "reizen" via verschillende netwerken die deel uitmaken van het Internet. Dit
is dus om je te herkennen. Als je een opdracht stuurt naar een website om een bepaalde
pagina te bezoeken, geef je je eigen IP adres mee aan die website. De website gaat
vervolgens alle gegevens versturen met als ontvanger jou IP adres. Dankzij de goede
structuur van Internet komt deze informatie bliksemsnel bij jou terecht.

15 Mailbox :
Dit is een opslagplaats voor e-mail. Het is een gebied in het geheugen, waar je e-mail
berichten bewaard worden.

16 Mailinglist :
Een mailinglist is in het Nederlands een maillijst. Indien je ingeschreven bent op zo'n
mailinglist dan ontvang je alles wat er naartoe wordt gestuurd. Meestal is een nieuwsbrief
van een website of een ander digitaal magazine een mailinglist.

17 Mailserver :
Een mailserver is een computer die instaat voor het ontvangen of verzenden van e-mail.
Je hebt een inkomende mailserver om e-mail te ontvangen en een uitgaande mailserver
om e-mail te versturen. Zo'n mailserver staat meestal bij uw provider en deze zorgt
ervoor dat je e-mailtjes kan verzenden en ontvangen.

18 POP3 :
POP3 is een protocol voor het afhalen van e-mail.

19 Postvak IN :
Het postvak in komt je tegen in je e-mail programma. Hier komen alle e-mails te staan die
iemand anders naar jou heeft toegestuurd. Je kan hier je e-mails lezen en eventueel
beantwoorden.
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20 Postvak UIT :
Het postvak uit kom je tegen in je e-mail programma, net zoals de Postvak IN. Dit is de
plaats waar alle e-mails samenkomen die moeten worden verstuurd. Meestal is deze
map leeg, omdat het versturen van een e-mail meestal niet meer tijd vraagt dan een
seconde.

21 Provider :
Een provider is een bedrijf dat aan gebruikers en bedrijven toegang biedt tot Internet. Als
je informatie opvraagt bij een website vertrekt de informatie van de website server, gaat
over het Internet naar jouw provider om vervolgens aan te komen op uw computer. Uw
browser zal dan de gegevens laten zien.

22 Server :
Een server is een computer in een netwerk, die de werking van (een deel van) het
netwerk beheert. Elke server heeft een IP-adres om te kunnen communiceren met
andere computers.
Website's staan ook op dergelijke servers. Een Internetserver, websiteserver of
webserver genoemd. Deze computer zorgt ervoor dat iedereen de website kan
raadplegen, maakt de pagina's aan, zorgt ervoor dat je de figuren kan downloaden, enz.
Meestal zijn zo'n servers zeer sterke toestellen die ook sterk beveiligd zijn tegen het
uitvallen. Meerdere netwerkkaarten, meerdere harde schijven enz. moeten ervoor zorgen
dat indien er iets stuk gaat, de server toch zijn werk kan blijven doen.

23 SMTP :
SMTP is een protocol dat gebruikt wordt voor het verzenden van e-mail.

24 Spam :
Deze term wordt gebruikt voor ongevraagde reclame via e-mail. Dit wordt door veel
mensen ervaren als zeer irritant.
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25 URL :
Dit komt van "Uniform Resource Location". Een URL is het adres van een document of
een bron op het Web. Het adres bevat informatie over het te gebruiken protocol, over het
IP-adres en de locatie van de bron.
Bvb: http://www.YonVie.nl. Deze geeft aan dat men het "http" protocol moet gebruiken,
dat je op het "www" (World Wide Web, ofwel Wereld Wijde Web) wilt surfen, dat je
"YonVie" oproept in ".nl" (Nederland).
Een URL zorgt ervoor dat je eenvoudig het adres van een website kan onthouden. De
echte originele adressen zijn namelijk reeksen cijfers, die niet eenvoudig te onthouden
zijn. Daarom gebruikt men lettercombinaties en/of woorden om het eenvoudig te
onthouden, snel en foutloos te kunnen intypen.

26 Webmaster :
De webmaster is de persoon die een bepaalde website beheert, meestal is dit ook de
ontwerper van de site. (De ontwerper van de site hoeft NIET de webmaster te zijn) Hij
zorgt ervoor dat de website bereikbaar en up-to-date blijft. Bovendien zorgt die ook als er
problemen zijn met de website, dat deze vrijwel onmiddellijk worden opgelost.
De webmaster van de website www.YonVie is John van de Ven
Meestal is de webmaster van een website te contacteren via het adres
webmaster@mijnadres.nl. Dus bv. webmaster@YonVie.nl

27 Webserver :
Een webserver is een server die websites beheert. Wanneer je een URL typt in je
browser, zendt de browser een aanvraag naar de webserver, waaraan de aanvraag
gericht is. De server zendt de juiste informatie door en via je browser kan je die
vervolgens bekijken.

28 Website :
Een website is een pagina met tekst, figuren en soms ook bewegende beelden en geluid
die je kunt opvragen via Internet. Websites zijn met elkaar verbonden via verwijzigen.
Deze verwijzingen noemt men links of hyperlinks. Elke website op het Internet heeft een
adres of URL.
Een voorbeeld van een website is www.YonVie.nl
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