
HANDLEIDING
E-MAIL INSTELLEN

PC & MAC

1)  Ga naar www.office.com en selecteer Aanmelden als je nog niet bent aangemeld. 
2)   Meld je aan met jouw inloggegevens en installeer hierna de Office-apps via de Office   
 365-startpagina. Installeer de app Outlook en eventuele andere apps waar je gebruik van  
 maakt of kies degene die voor jou van toepassing zijn.  

MOBIEL & TABLET
1)  Download de Outlook-app in de Apple app store of Google Play store en open de app. 2)  Log in met 
jouw inloggegevens. 3)  Activeer indien nodig met Multi-Factor Authantication.IOS & Android

IOS

Android

Windows

1)  Ga naar Instellingen en tik op Accounts en wachtwoorden > Account toevoegen. 2)  Kies voor Exchange 
en log in met jouw inloggegevens 3)  Activeer indien nodig met Multi-Factor Authantication.

1)  Open de mail-app. 2)  Klik op Account toevoegen  en kies voor Exchange. 3) Log in met jouw inlog-
gegevens 4)  Activeer indien nodig met Multi-Factor Authantication.

1)  Ga naar instellingen en tik op Account toevoegen > Exchange en Office 365
2)  Log in met jouw inloggegevens.

G-mail app

Samsung
e-mail app

1) Tik op Account toevoegen en log in met jouw inloggegevens. 2) Kies indien nodig voor 
accounttype: Microsoft Exchange ActiveSync   

Webmail

Hosted Desktop

Lokale werkplek

Naast dat je jouw e-mail vanuit je werkplek kunt benaderen, is het ook mogelijk om deze vanuit jouw
favoriete webbrowser te openen. Zo kun je altijd en overal bij je e-mail. Ga simpelweg naar 
https://outlook.office365.com en log in met jouw inloggegevens.  

3)   Open de gedownloade bestanden, hierna start de installatiewizard. Doorloop dit proces en 
 jouw e-mail is klaar voor gebruik.

Maak je gebruik van de Hosted Desktop van Parentix? Dan staan jouw applicaties al voor je klaar in
deze omgeving. Log in op de Hosted Desktop en open vervolgens Outlook. Ga naar naar bestand > 
account toevoegen. Doorloop de stappen en log in met jouw inloggegevens om toegang te krijgen 
tot jouw e-mail.

Problemen? Neem dan contact op met de Parentix Servicedesk via support@parentix.nl of +31 (0) 88 0087 087


