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1 MYINTERCONNECT 

myInterconnect is een portaal voor klanten van Interconnect, waarmee zij hun pakketten en autorisatielijst kunnen beheren. 

Het gebruik van myInterconnect is kosteloos. Accounts zijn gekoppeld aan een e-mailadres. U kunt accounts aanvragen via 

Service Delivery (073 – 8800000, delivery@interconnect.nl). Deze handleiding beschrijft myInterconnect versie 2.5. 

 
  

U bent verantwoordelijk voor gegevens die u invoert. Interconnect adviseert om alleen gekwalificeerd personeel  

te autoriseren. Foutieve wijzigingen kunnen gevolgen hebben op het functioneren van uw dienst(en). 
 

1.1 LEGENDA 

Verwijzingen naar knoppen binnen Interconnect, worden dikgedrukt weergegeven. Bijvoorbeeld Toevoegen of OK.  

 
 

Belangrijke aandachtspunten en waarschuwingen worden weergegeven in een kader. 
 

 

De pictogrammen in deze handleiding hebben de volgende betekenis:  

 

myInterconnect    

Bekijken Wijzigen Verwijderen Instellingen 

E-mail DNS / DNS-SEC Reverse DNS Redirect 

Rollen  Rechten Nieuwsbrieven Statusberichten 

Admin Contactpersonen beheren Nieuwsbrief  Domeinen 

Post/Factuur  Administratieve wijzigingen Partner Nieuwsbrief  Breedband 

Registrant Technische Wijzigingen TechNews  Feedback Monitor 

 Datacenter Toegang   

 Remote Hands   

1.2 INLOGGEN 

Ga naar  https://www.myinterconnect.nl,  

voer uw gebruikersnaam en wachtwoord 

in en klik op Login. De inloggegevens 

worden per e-mail toegestuurd vanuit 

do_not_reply@myinterconnect.nl.  

 

Als u tijdens een sessie 20 minuten niet 

actief bent wordt u uitgelogd.  

 

 

 

Figuur 1: de inlogpagina van myInterconnect 

mailto:delivery@interconnect.nl
https://www.myinterconnect.nl/
mailto:do_not_reply@myinterconnect.nl
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1.3 INTERFACE 

Nadat u bent ingelogd, ziet u figuur 2.   

 

Figuur 2: de interface van myInterconnect (startscherm) 

 

Hier kunt u de volgende handelingen uitvoeren:  

- De knop “ ” opent het menu “Gebruikers Instellingen”. Hier kunt u uw eigen gegevens inzien en beheren.  

- De knop uitloggen beëindigt uw sessie. 

- De knop Interconnect (logo) opent de website van Interconnect 

- De knop Contactpersonen opent het menu waarin u uw contactpersonen kan inzien en beheren. 

- De knop Pakketten opent het menu waarin u uw diensten kan inzien en beheren.  

- De knop myInterconnect opent het startscherm van myInterconnect 

 

Contactpersonen en Pakketten zijn redundant, zodat u deze menu’s vanaf alle pagina’s kan openen. U ziet deze knoppen 

alleen als u de juiste rechten heeft. Contactpersonen is zichtbaar als u het recht Contactpersonen beheren heeft, Pakketten 

als u administratieve en/of technische wijzigingen door mag voeren.  

1.4 GEBRUIKERS INSTELLINGEN 

U opent de Gebruikers Instellingen door op  te klikken. U ziet de volgende gegevens:  

 

- Aanhef (dhr. / mevr. / afd.) 

- Voorletters en voornaam 

- Tussenvoegsels en achternaam 

- Functie (primair bedrijf)* 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Mobiel nummer 

- Faxnummer 

- Nieuwsbriefabonnementen 

 

* Als uw e-mailadres door meer klanten is geautoriseerd, kunt u via één account al die klanten beheren. Elke gebruiker heeft een primaire klant. De getoonde 

functie is de functie van de gebruiker bij dat bedrijf. U kunt het primaire bedrijf aan laten passen door een e-mail te sturen naar delivery@interconnect.nl.  

mailto:delivery@interconnect.nl
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U kunt niet alles wijzigen, omdat sommige 

gegevens aan uw account zijn gekoppeld. 

Velden die u kunt wijzigen zijn: 

 

- Functie (primair bedrijf) 

- Telefoonnummer 

- Mobiel nummer 

- Faxnummer 

 

Om een veld te wijzigen, vult u de nieuwe 

informatie in en klikt u op de bovenste 

knop wijzigen.  

 

Het is onmogelijk om telefoonnummer en 

mobiel nummer leeg te laten, een van 

deze velden moet ingevuld zijn.  

 

Nieuwsbrieven kunt u (laten) (de)activeren 

in het menu “Contactpersonen”.   

 

U wijzigt uw wachtwoord door het huidige wachtwoord en nieuwe wachtwoord (2x) in te voeren en op de onderste knop 

wijzigen te klikken. U kunt alleen uw eigen wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn en een 

kleine letter, hoofdletter, cijfer en speciaal karakter bevatten.  

 
 

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit laten resetten door een e-mail te sturen naar delivery@interconnect.nl. 
 

Figuur 3: het gebruikers instellingen menu  

mailto:delivery@interconnect.nl
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2 CONTACTPERSONEN 

In het menu Contactpersonen ziet u welke personen op de autorisatielijst van uw organisatie staan en kunt u deze lijst 

beheren. Alleen personen op uw autorisatielijst kunnen informatie over uw organisatie opvragen en wijzigingen indienen.  

 
 

Dit menu is alleen beschikbaar als u het recht ‘Contactpersonen Beheren’ heeft. 
 

 

Als u contactpersonen van meer klanten kan beheren, ziet u een overzicht 

van die klanten (figuur 4). Door op de knop  te klikken, opent u de 

autorisatielijst van die klant.  

 

 

 

 

 

 

Als u de contactpersonen van exact een klant mag beheren, krijgt u meteen toegang tot figuur 5.  

 

 

Per persoon ziet u deze gegevens.  

 

- Naam en eventueel functie 

- Telefoonnummer en/of mobiel nummer 

- E-mailadres en eventueel bedrijfsnaam 

- Rollen & Rechten 

- Abonnementen op Nieuwsbrieven, technews en statusmails 

 

Figuur 4: kies de te beheren klant 

 

Figuur 5: het overzicht van personen die op de autorisatielijst staan.   
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2.1 CONTACTPERSONEN ZOEKEN 

Met de zoekfunctie (rechtsboven) kunt u contactpersonen zoeken op basis van: achternaam, functie, telefoon, GSM, e-mail 

of bedrijfsnaam. De zoekfunctie werkt alleen als u een filter selecteert. U kunt letters, cijfers, punten en koppeltekens 

gebruiken, maar geen andere tekens zoals @ of spaties. U kunt dus niet op volledige e-mailadressen zoeken. 

2.2 CONTACTPERSONEN TOEVOEGEN 

U kunt een contactpersoon toevoegen door in het scherm 

Contactpersonen op Toevoegen te klikken. In het volgende 

scherm vult u het e-mailadres van de contactpersoon in en 

klikt u op Verder.  

 

 

Als het e-mailadres nog niet bekend is bij Interconnect ziet u figuur 7. Vul u de volgende gegevens in:  

 

- Aanhef (verplicht) 

- Voorletters (verplicht, behalve bij aanhef “Afd.”) 

- Voornaam 

- Tussenvoegsels 

- Achternaam (verplicht) 

- Functie 

- Bedrijfsnaam (indien afwijkend) 

- E-mailadres (al ingevuld) 

- Telefoonnummer (verplicht als mobiel nummer leeg is) 

- Mobiel nummer (verplicht als telefoonnummer leeg is) 

- Faxnummer 

- Rechten 

- Nieuwsbrieven 

- Technews 

- Status mails 

 

 

 

 

2.2.1 Al bestaande contactpersonen toevoegen  

Als het e-mailadres al bij Interconnect bekend is, 

ontvangt u een melding. Klik op Verifieer om een 

verificatiemail naar de gebruiker te sturen, zodat 

deze akkoord kan gaan met de autorisatie.   

 

 

 

 

Figuur 6: voer het nieuwe e-mailadres in  

 

Figuur 7: vul hier de gegevens van de contactpersoon in  

 

Figuur 8: de contactpersoon bestaat al, dus is een validatie nodig 
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Nadat u op Verifieer heeft geklikt, ziet u figuur 9:  

 

 

De gebruiker van het e-mailadres ontvangt de e-mail in figuur 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de gebruiker op deze link klikt, wordt figuur 11 in diens webbrowser 

getoond. Door op opslaan te klikken wordt de gebruiker aan de autorisatielijst 

toegevoegd. U ontvangt een e-mail ter bevestiging, waarna u de persoon kan 

selecteren in de lijst met contactpersonen en autorisaties kan toekennen.  

 

 

 

  

Figuur 9: de e-mail waarmee de contactpersoon de koppeling kan valideren, is verstuurd  

 

Figuur 10: deze e-mail ontvangt de contactpersoon die u aan uw autorisatielijst wilt koppelen  

 

Figuur 11: het scherm dat de gebruiker ziet  
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2.3 CONTACTPERSONEN WIJZIGEN 

U kunt een contactpersoon wijzigen door in het scherm 

Contactpersonen op  te klikken. U ziet deze gegevens:  

 

- Aanhef 

- Voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam 

- Functie en bedrijfsnaam 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer, Mobiel nummer en Faxnummer 

- Rechten 

- Nieuwsbrieven, Technews en statusmails 

 

De aanhef, voorletters, voornaam, tussenvoegsels en 

achternaam kunt u tot 48 uur na invoer aanpassen door de 

wijziging in te voeren en op wijzigen te klikken. Na 48 uur 

worden de gegevens bevroren en kunt u deze niet meer 

aanpassen. Stuur een e-mail naar delivery@interconnect.nl 

als de gegevens toch aangepast moeten worden.  

 

De volgende gegevens kunnen altijd gewijzigd worden 

door de wijzigingen in te voeren en op wijzigen te klikken: 

  

- Functie (maximaal 50 tekens) en Bedrijfsnaam 

- Telefoonnummer, Mobiel nummer en Faxnummer 

- Rechten 

- Nieuwsbrieven*, Technews* en status mails 

 

Het e-mailadres kan nooit worden aangepast. Om het e-mailadres aan te passen, verwijdert u de contactpersoon en legt u 

deze opnieuw aan. Let op: als aan het nieuwe adres geen myInterconnect account is gekoppeld, heeft deze persoon geen 

toegang meer tot myInterconnect. U kunt een nieuw account aanvragen via e-mail (delivery@interconnect.nl).  

 
  

Contactpersonen met het recht contactpersonen beheren, worden altijd geautoriseerd voor administratieve en  

technische wijzigingen. U kunt deze rechten pas deactiveren als u eerst “contactpersonen beheren” deactiveert. 

 

Om te voorkomen dat u uw eigen rechten per ongeluk deactiveert, kunt u niet de aan uzelf toebedeelde rechten  

aanpassen, behalve “datacenter toegang” en “remote hands”. U kunt uw rechten aan laten passen door andere  

personen die contactpersonen mogen beheren, of door een e-mail te sturen naar delivery@interconnect.nl. 
 

 

 

 

*Als een contactpersoon zich via de link in een nieuwsbrief of technews heeft afgemeld, zal diegene geen nieuwsbrief of technews ontvangen als u deze via 

myInterconnect activeert. Alleen de gebruiker van een afgemeld e-mailadres kan dit reactiveren, door een e-mail te sturen naar delivery@interconnect.nl.  

Figuur 12: het scherm “Contactpersoon wijzigen”  

 

mailto:delivery@interconnect.nl
mailto:delivery@interconnect.nl
mailto:delivery@interconnect.nl
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2.4 CONTACTPERSONEN VERWIJDEREN 

U kunt een contactpersoon verwijderen door in het scherm Contactpersonen op de knop  te klikken. Vervolgens ziet u 

figuur 13. Klik op Verwijderen. U ziet nu figuur 14. Klik op OK om de persoon definitief te verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt alle personen verwijderen, behalve uzelf en personen aan wie een rol is toegekend. Als de contactpersoon een rol 

heeft, wordt een foutmelding getoond. Stuur een e-mail naar delivery@interconnect.nl om de rol aan een andere persoon 

toe te kennen. Nadat dit is gebeurd, kunt u de contactpersoon alsnog verwijderen.  

Figuur 13: het scherm dat de gebruiker ziet          Figuur 14: er wordt om bevestiging gevraagd 

 

mailto:delivery@interconnect.nl
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3 PAKKETTEN 

In het menu “Pakketten” ziet u de pakketten van uw organisatie en kunt u wijzigingen doorvoeren. U opent de pagina door 

op Pakketten te klikken, welke knop op elke pagina van myInterconnect wordt getoond. 

 
 

Dit menu is alleen beschikbaar als u het recht ‘Technische wijzigingen’ of ‘Administratieve wijzigingen’ heeft. 

Sommige functies zijn alleen beschikbaar als u het recht ‘Technische wijzigingen’ heeft. 
 

 

Als u op Pakketten klikt, zijn er twee mogelijkheden.  

 

Als u pakketten van meer klanten kan beheren, ziet u een overzicht van die klanten 

(figuur 15). Door op  te klikken, opent u het overzicht met pakketten van die klant.  

 

 

 

 

 

Als er slechts één klant is waarvan u de pakketten mag beheren, krijgt u direct toegang tot figuur 16.  

 

 

Per pakket ziet u de volgende gegevens:  

 

- Mail; als u POP3 of bSMTP afneemt staat hier een -knop.  

- DNS; als u DNS hosting afneemt staat hier een -knop en als u IP-adressen afneemt een -knop.  

- Redirect; als u DNS hosting afneemt staat hier een -knop.  

- Bedrijfsnaam; alleen zichtbaar voor partners die pakketten afnemen voor andere klanten dan zichzelf.  

- Domeinnaam; dit is de domeinnaam die aan uw pakket gekoppeld is.  

- Pakket type; dit is het type pakket, bijvoorbeeld Domeinregistratie of Virtual Private Cloud.  

- Proces/status; hier wordt het meest recent opgestarte proces en de status daarvan getoond.  

3.1 PAKKETTEN SORTEREN 

U kunt pakketten alfabetisch sorteren op Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Pakket type of Proces/Status, door één (a-z) of twee 

(z-a) keer op het betreffende woord boven de kolom te klikken.  

Figuur 15: kies hier de juiste klant 

Figuur 16: het scherm “Pakketten” 
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3.2 PAKKETTEN ZOEKEN 

Met de zoekfunctie rechtsboven in het scherm kunt u pakketten zoeken op basis van drie filters: domeinnaam, pakket type 

en proces/status. De functie werkt alleen als u een filter selecteert. U kunt letters, cijfers, punten en koppeltekens gebruiken. 

3.3 PAKKET INFORMATIE BEKIJKEN 

U kunt meer informatie over een pakket bekijken door op  

voor dat pakket te klikken. In de Pakket Informatie staan 

bedrijfsnaam, pakketnaam en pakkettype. Daarnaast worden de 

opleverdatum, de datum tot wanneer er gefactureerd is en de 

facturatietermijn getoond. De eerstvolgende vervaldatum kunt u 

(nog) niet zien in myInterconnect. U kunt de vervaldatum van 

een pakket opvragen per e-mail via sales@interconnect.nl.   

 

 

3.4 DNS BEHEER 

Als aan het pakket een domeinnaam is gekoppeld, kunt u de DNS beheren via myInterconnect. In het pakketoverzicht ziet 

u voor elke domeinnaam  staan. Deze knop heeft twee functies:  

 

- Door de cursor op de knop te plaatsen, ziet u of uw domeinnaam gebruik maakt van DNS of DNS-SEC; 

- Door op de knop te klikken, opent u het overzicht met DNS-records van uw domeinnaam (zie figuur 18).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Records sorteren 

U kunt de records selecteren op naam, type, inhoud of TTL door in de blauwe balk op het betreffende woord te klikken.  

Figuur 17: het scherm “Pakket informatie”  

 

Figuur 18: de actuele DNS-records van de (fictieve) domeinnaam myinterconnectdemo.nl 

 

mailto:sales@interconnect.nl
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3.4.2 Records toevoegen 

U kunt een record toevoegen door op de pagina DNS records 

op Toevoegen te klikken. U ziet figuur 19. Vul deze info in:   

 

- Naam; de hostname die u aanmaakt. Wijzig het domein 

(hier: myinterconnectdemo.nl) niet en gebruik alleen 

letters, cijfers, punten, koppeltekens en underscores.  

- Type; A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME, MX, SRV, TXT. 

Gebruik correcte, externe IP-adressen (A- en AAAA-

records) of hostnames (CNAME, MX-records). SPF-

records dient u in als TXT-records. SRV- en TXT-records 

hebben geen restricties.  

- TTL; Time to Live. 5 minuten, 1 uur of 1 dag. Standaard is 1 uur. Wij adviseren de TTL alleen in te stellen op 5 minuten 

als u op korte termijn een wijziging wilt doen, en de TTL na de wijziging weer te verhogen. 

 

Klik op Toevoegen. Het record wordt toegevoegd aan de DNS, of u ziet een foutmelding.  

3.4.3 Records wijzigen 

U wijzigt een record door op  te klikken. U kunt A-records, 

AAAA-records, Cnames, MX-records, SRV-records en TXT-

records aanpassen. Het gebruik van eigen nameservers wordt 

niet ondersteund, dus NS-records kunt u niet aanpassen.  

 

Als u op  klikt, ziet u figuur 20. U kunt de naam, inhoud en 

TTL aanpassen. Het type kunt u alleen wijzigen door een record 

te verwijderen en een nieuw record aan te maken.   

 

In hoofdstuk 3.4.2 staat aan welke voorwaarden records 

moeten voldoen. Deze gelden ook voor wijzigingen.  

3.4.3.1 MX-records 

Van MX-records kunt u de prioriteit veranderen, in hele getallen van 1 tot en met 9999. Hoe lager het getal, hoe hoger de 

prio. E-mail wordt afgeleverd op de mailserver met de hoogste prio (het laagste getal). Als die mailserver niet bereikbaar is, 

wordt de mailserver met het op een na hoogste prio (het op een na laagste getal) geprobeerd, etc.  

 

Elke domeinnaam heeft minstens één MX-record. Standaard zijn dit de MX-records van Interconnect, ook als u geen e-mail 

afneemt. U kunt deze vervangen door eigen MX-records en andersom. Het is niet mogelijk om voor een (sub)domein de 

mailservers van Interconnect en uzelf te combineren. Als u gebruik maakt van de MX-records van Interconnect en een 

record aanpast, worden de Interconnect records automatisch verwijderd. Als u het laatste MX-record verwijderd, worden 

de MX-records van Interconnect automatisch aangemaakt. U kunt de Interconnect MX-records ook herstellen door op het 

potlood te klikken en te kiezen voor Interconnect Mailconfiguratie. Als u dat doet, worden uw eigen MX-records verwijderd.  

 

Als u Office365 gebruikt vraagt Microsoft u om een MX-record aan te leggen met prio 0. Dit wordt door myInterconnect 

niet ondersteund. U kunt het Customer Service Team (service@interconnect.nl) vragen om de prio op 0 in te stellen.  

Figuur 19: in dit scherm voegt u een DNS record toe 

Figuur 20: in dit scherm wijzigt u een DNS record 

mailto:service@interconnect.nl
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3.4.4 Records verwijderen 

U kunt records verwijderen door in het overzicht met 

DNS records op  voor het te verwijderen record 

te klikken. U ziet figuur 21. Controleer de gegevens 

en klik op Verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

U ziet nu figuur 22. Klik op OK om het verwijderen te 

bevestigen.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5 REVERSE DNS BEHEER 

Als u een dienst heeft waar IP-reeksen aan zijn gekoppeld (IaaS, datacenter of connectivity), kunt u PTR Records aanmaken 

(reverse DNS). In het overzicht met pakketten ziet u bij deze pakketten  staan. Door op deze knop te klikken, opent u het 

overzicht met PTR-records van uw pakket (zie figuur 23).   

 

 

  

Figuur 21: in dit scherm verwijdert u een DNS record 

Figuur 22: in dit scherm bevestigt u de verwijdering 

Figuur 23: de actuele PTR-records van de (fictieve) server myinterconnectdemo.server 
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3.5.1 Records toevoegen 

Voeg een record toe door op de pagina PTR (reverse DNS) records 

op Toevoegen te klikken. U ziet figuur 24. Vul deze info in:   

 

- PTR zone; kies het IP-blok waarvoor u het record aanmaakt.  

- Naam: kies het IP-adres waarvoor u het record aanmaakt. 

- Inhoud: vul hier de te koppelen hostname in. U kunt alleen 

gebruik maken van geldige hostnames.  

 

Klik op Toevoegen. Het record wordt nu toegevoegd aan de 

reverse DNS, behalve als u een foutmelding ontvangt. 

3.5.2 Records wijzigen 

U wijzigt een record door op  te klikken. U ziet figuur 25. U kunt 

alleen de inhoud van het record aanpassen. Rond de wijziging af 

door op wijzigen te klikken.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Records verwijderen 

U kunt records verwijderen door in het overzicht met PTR records 

op  te klikken. U ziet figuur 26. Klik op Verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

U ziet nu figuur 27. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24: hier maakt u een PTR-record aan. 

Figuur 25: in dit scherm wijzigt u een PTR record 

Figuur 26: hier verwijdert u een PTR record 

Figuur 27: hier bevestigt u de verwijdering. 
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3.6 E-MAIL BEHEREN 

Als u e-mailafhandeling afneemt, ziet u  in de kolom “E-mail”. Klik op deze knop om uw mailinstellingen te beheren.  

3.6.1 POP3 

Als u POP3-adressen gebruikt, 

ziet u in figuur 28 een lijst van 

alle e-mailadressen met daarin:  

 

- Accountnaam 

- Mailbox naam 

- E-mail adressen 

- Forward adressen 

- Catchall 

 

Onder de lijst ziet u hoeveel 

accounts u nog kan aanmaken. 

Als alle adressen gebruikt zijn, 

kunt u een adres verwijderen of adressen aanvragen via een optieformulier. 

3.6.1.1 POP3 account toevoegen 

Om een account toe te voegen controleert u of er vrije adressen 

zijn en klikt u op Toevoegen. In figuur 29 ziet u deze gegevens:  

 

- Accountnaam; de loginnaam in webmail of uw mailclient. 

Deze wordt door het systeem bepaald.  

- Password; het wachtwoord in webmail of uw mailclient. 

myInterconnect doet een voorstel dat u kunt wijzigen 

door op Genereer nieuw te klikken of door zelf een 

password te bepalen (niet aanbevolen). Het password 

moet 8 tot en met 25 tekens bevatten waarvan minstens 

1 kleine letter, 1 cijfer en 1 vreemd teken.   

- Mailbox naam; de naam die als afzender wordt getoond 

bij gebruik van webmail. Als u een mail cliënt gebruikt, 

past u deze aan in de instellingen van uw mail cliënt.  

- E-mail adres(sen): het nieuwe e-mailadres en eventuele 

aliassen. U kunt (vrijwel) onbeperkt aliassen toevoegen. Als u aliassen invoert, moet u deze scheiden met een enter. 

U mag alleen gegevens voor het @ aanpassen, en een adres kan slechts aan één POP3-box toegekend worden.  

- Aflevering / doorsturen: standaard wordt e-mail lokaal afgeleverd (opgeslagen in de POP3-box). U kunt de e-mail 

ook forwarden naar een of meer e-mailadressen. Als mail wordt doorgestuurd en de POP3-box niet wordt uitgelezen, 

moet u lokale aflevering uitschakelen om te voorkomen dat deze ongemerkt vol raakt.  

- Catchall: als u dit aanvinkt wordt e-mail die naar een niet bestaand e-mailadres wordt gestuurd hier afgeleverd. Dit 

is spam-gevoelig. Als u de catchall wilt gebruiken om e-mail naar oude adressen op te vangen, kunt u beter het oude 

adres als alias toevoegen. In tegenstelling tot een alias, kan catchall op meer POP3-accounts tegelijkertijd actief zijn.     

Figuur 28: het overzicht van POP3-accounts  

 

Figuur 29: voeg een POP3-account toe  
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Nadat u alle gegevens naar wens heeft ingevuld en aangepast klikt u op Toevoegen.  

3.6.1.2 POP3 accounts wijzigen 

U kunt een POP3-account aanpassen door in het scherm POP3 Accounts 

op  te klikken. Nu kunt u in figuur 30 het volgende aanpassen: 

  

- Nieuw password; genereer een nieuw wachtwoord. Voer het nieuwe 

wachtwoord ook in uw mailcliënt in. Als u het wachtwoord niet wilt 

wijzigen, laat u het leeg.   

- Mailbox naam; pas de common name voor webmail aan.  

- E-mail adres(sen): wijzig het e-mailadres, voeg aliassen toe of verwijder 

deze. Als u aliassen gebruikt, moet u elk adres scheiden met een enter.  

- Aflevering / doorsturen: zet lokale aflevering en forwarding aan of uit 

Als u een forward naar meer adressen instelt, moet u elk adres 

scheiden met een enter.  

- Catchall: activeer of deactiveer deze functie.  

 

Nadat u de gewenste wijzigingen heeft ingevoerd, klikt u op Wijzigen.  

3.6.1.3 POP3 accounts verwijderen 

U kunt een account verwijderen door in het scherm POP3 Accounts op  te klikken. U ziet figuur 31. Klik op Verwijderen. 

U ziet nu figuur 32. Klik op OK om het account te verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een account verwijderen is definitief. Alle e-mail in de POP3-box wordt verwijderd. Als u een verwijderd e-mailadres  

opnieuw aanmaakt, wordt een nieuwe, lege POP3-box aangemaakt. Als informatie verloren gaat door het verwijderen,  

kan Interconnect mogelijk een tijdelijke backup plaatsen tegen meerkosten. De POP3-box zelf kan niet worden hersteld. 

 

Het verwijderen van een account heeft geen invloed op uw abonnement. Als u door het verwijderen onder een bepaalde 

limiet zakt, kunt u een e-mail sturen naar delivery@interconnect.nl met het verzoek om uw abonnement aan te passen. 
 

Figuur 30: wijzig een POP3-account  

 

Figuur 31: verwijder een POP3-account      Figuur 32: bevestig het verwijderen van een account 

 

mailto:delivery@interconnect.nl
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3.6.1.4 POP3 omzetten in batched SMTP 

Als u POP3 gebruikt en een eigen mailserver gaat 

gebruiken, klikt u in het scherm POP3-accounts op 

Omzetten naar Batched SMTP. U ziet nu figuur 33. Vul de 

volgende gegevens in:  

 

- Spam policy;  

o No drop spam: alle mail wordt afgeleverd op 

uw mailserver, u bepaalt zelf wat er met e-mails 

moet gebeuren aan de hand van de door het 

spamfilter bepaalde spam-score.  

o Drop spam: mail die als spam wordt beoordeeld wordt niet afgeleverd op uw mailserver. U bepaalt zelf wat er 

met de overige e-mails gebeurd aan de hand van de spam-score. De door Interconnect aanbevolen instelling.    

o Drop suspected spam: mail die mogelijk spam is wordt niet afgeleverd op uw mailserver.  

- IP-adres of hostname: vul hier het IPv4-adres of de hostname van de mailserver in.  

- Poort: deze staat standaard ingesteld op 25. Pas dit alleen aan als u weet wat u doet en waarom u dat doet. 

 

Klik nu op Opslaan. De mailafhandeling wordt omgezet.  

 
 

De mailafhandeling wordt meteen omgezet, voer deze stappen pas uit als uw mailserver volledig geconfigureerd is. 

 

Als u POP3 omzet in SMTP worden de POP3 e-mailadressen verwijderd. Nadat de e-mailadressen zijn verwijderd,  

kan de POP3 box alleen als archief worden gebruikt. De mailfunctie van de POP3-boxen kan niet worden hersteld.  

De boxen blijven nog twee weken beschikbaar, waarna deze automatisch worden verwijderd.  
 

3.6.2 Batched SMTP 

Als uw domein batched SMTP gebruikt ziet u figuur 34 met deze info:  

 

- Spam policy; de instelling van het spamfilter 

- IP-adres/hostnaam: IP-adres of hostname van uw mailserver 

- Poort; poort van uw mailserver waarop e-mail wordt afgeleverd 

 

 

3.6.2.1 Batched SMTP dequeue 

E-mail wordt automatisch vanaf de mailservers van 

Interconnect naar uw mailserver verstuurd. Als de 

e-mail niet wordt afgeleverd, kunt u met de knop 

Dequeue de mail handmatig naar uw mailserver 

proberen te pushen. U ziet dan figuur 35.   

 

 

Figuur 33: zet POP3 om in batched SMTP  

 

Figuur 34: het batched SMTP overzicht  

 

Figuur 35: de dequeue is uitgevoerd  
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3.6.2.2 Batched SMTP wijzigen 

Als u de batched SMTP configuratie wilt aanpassen, klikt u 

op Aanpassen. U kunt de spam policy, het IP-adres of de 

hostname en de poort van uw mailserver aanpassen. Nadat 

u de wijzigingen heeft ingevoerd, klikt u op Wijzigen.  

 

 

 

 

3.6.2.3 Batched SMTP omzetten in POP3 

Als u uw mailserver wilt vervangen door POP3 boxen van 

Interconnect, klikt u in het scherm Batched SMTP op 

Omzetten naar POP3. Het systeem toont de in figuur 37 

afgebeelde waarschuwing. Nadat u op OK heeft geklikt, 

wordt batched SMTP gedeactiveerd en POP3 geactiveerd. 

U keert nu terug naar het hoofdscherm van myInterconnect. 

Klik op de -knop om POP3-boxen toe te voegen.  

 

 
 

 

U kunt pas POP3-boxen toevoegen nadat de mailafhandeling is omgezet. Interconnect adviseert om de omzetting op  

een rustig moment uit te voeren. Als u meer accounts wilt aanmaken dan bij uw abonnement zijn inbegrepen, kunt u de 

omzetting het beste vooraf met onze afdeling Service Delivery afstemmen, zodat zij het aantal accounts kunnen verhogen. 
 

3.6.2.4 POP3 of Batched SMTP activeren na gebruik van externe mailrecords 

Als POP3 of batched SMTP is inbegrepen bij uw pakket, maar de mailrecords in de DNS niet verwijzen naar de mailservers 

van Interconnect, wordt  niet getoond. U kunt de e-mailafhandeling toch via myInterconnect activeren. Zie het hoofdstuk 

over DNS-beheer voor meer informatie.  

Figuur 36: wijzig hier uw batched SMTP instellingen  

 

Figuur 37: zet batched SMTP om naar POP3  

 


