
Mailpakket 

Voor wie is het Mail Pakket bedoeld? 

Het Mailpakket is ideaal voor bedrijven en organisaties die internet aan hun 
communicatiemiddelen willen toevoegen, los van een website. Dit pakket biedt u de 
mogelijkheid om via uw eigen domeinnaam veilig e-mail te ontvangen en versturen. 

Waaruit bestaat het pakket? 

Het Mail Pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Domeinnaam 

Standaard inbegrepen is een domeinnaam. Naast een .nl extensie zijn ook andere 
domeintypen mogelijk (meer dan 70 soorten, zoals .com, .net, .org .be enzovoort). 

• Internet inbelaccount 

Dit account omvat onder meer de volgende faciliteiten: 
. Inbellen tegen lokaal tarief via een landelijk dekkend netwerk van lokale inbelpunten 

met een permanente overcapaciteit. Zodoende heeft u, zelfs tijdens piekuren, een 
optimale verbinding met het internet. 

. Inbellen via zowel ISDN als modem. Technisch noch administratief maken wij verschil 
tussen klanten die via ISDN of via een modem inbellen. 

• E-mail adressen 

U hebt een oneindig aantal e-mail adressen binnen uw eigen domein (sales@uwbedrijf.nl, 
info@uwbedrijf.nl, enz.). Berichten geadresseerd aan deze e-mail adressen kunt u laten 
afleveren in 5 zogenoemde POP3 brievenbussen. Iedere POP3 brievenbus heeft een eigen 
wachtwoord. U hebt de mogelijkheid iedere medewerker een eigen brievenbus te geven. 
Indien u meer dan 5 werknemers heeft, kunt u extra POP3 brievenbussen aanvragen. 

Opties 

Op het Mailpakket zijn diverse opties mogelijk, zodat u het pakket helemaal aan uw wensen 
kunt aanpassen. 

• Catch-all 

Op maximaal 1 POP3 brievenbus kan een catch-all functie worden aangemaakt. Dit houdt in 
dat alle mail voor uw domeinnaam (@domeinnaam.nl) die niet voor de overige POP3 
brievenbussen bedoeld is, hierin uitkomt. 

• Extra POP3 brievenbussen 

Iedere variant heeft een oneindig aantal mailadressen, af te leveren in de POP3 brievenbussen 
(exact aantal verschilt per variant). Extra brievenbussen kunt u altijd aanvragen. 



 

• Concurrent logins 

Om met meerdere mensen één account te kunnen gebruiken is er een soort 
vertegenwoordigers account bedacht. Voor een bedrijf met 20 vertegenwoordigers die allen af 
en toe gebruik willen maken van het internet, bijvoorbeeld voor onderlinge uitwisseling van e-
mail, is het overdreven 20 accounts aan te vragen. Een internet account zonder verdere opties 
heeft een concurrency limiet van 1, oftewel tegelijkertijd kan 1 verbinding gelegd worden. Stel 
u heeft 20 vertegenwoordigers op de weg zitten, waarbij op een piekmoment maximaal 6 van 
hen een verbinding maken. U hebt dan 5 extra concurrent logins nodig.  

• Batched SMTP 

Uitbreiding met batched SMTP (bSMTP) zorgt ervoor dat alle e-mail berichten voor adressen 
binnen uw domein niet in zgn. POP3 brievenbussen afgeleverd worden, maar in een wachtrij. 

Belangrijke voordelen boven losse POP3 brievenbussen: 
. U hoeft maar 1 maal contact te maken met onze mail server om alle e-mail berichten 

uit te wisselen (zowel inkomend als uitgaand) 
. U heeft zelf de volledige controle over uw e-mail adressen. U maakt op uw eigen mail 

server de adressen aan en bepaalt in welke (lokale) brievenbussen deze afgeleverd 
worden. Ook kunt u zaken als automatische ontvangstbevestigingen definiëren. 

U hebt hiervoor een eigen mail server nodig, die het SMTP protocol ondersteunt, zoals de 
Microsoft Exchange Server.  
 

• Virusscanning 

Wij kunnen uw inkomende e-mail automatisch scannen op de aanwezigheid van een virus. Als 
een e-mail bericht een virus bevat of een attachment met virus, zal dat bericht tegengehouden 
worden en uw bedrijfsnetwerk dus niet bereiken. De afzender van dat e-mail bericht wordt 
daarvan op de hoogte gesteld, zodat hij de juiste actie kan ondernemen en het bericht virusvrij 
opnieuw kan versturen. 

Hiervoor wordt de meest actuele antivirus (AV) software gebruikt die zo snel mogelijk wordt 
ge-update zodra er een nieuw virus in omloop is.  

Virusscanning wordt geactiveerd per domeinnaam. Dat betekent dat de virusscanning optie 
daarom alleen geactiveerd kan worden op alle POP3 brievenbussen binnen een domein. 


