Knoppix kookboek 3.2. voor het instellen van de e-mail (KMail)
Voor het instellen van de e-mail moet je een aantal instellingen weten. Deze zijn:
- je e-mail adres: dit is w.hegeman@hccnet.nl
- je gebruikersnaam, deze is meestal gelijk aan jouw accountnaam (niet altijd). Hier is dit: w.hegeman
- je wachtwoord: wim (onzin wachtwoord)
- je smtp adres van je Internet Service Provider (ISP). Hier komt de inkomende post binnen. Dit adres staat op de
internetsite van je ISP. Voor HCCNET is dit: http://smtp.hccnet.nl
Het Post Office Protocol (POP) adres van jouw ISP. Dit adres staat op de internetsite van je ISP. Voor HCCNET is
dit: http://pop.hccnet.nl
De verbinding maken we met een modem op de seriele poort. Het gaat hier om een modemverbinding die we al
ingesteld hebben met Knoppix Kookboek 3.2. voor het modem (KPPP).
De gekozen namen zoals: HCCNET1, HCCNETnieuw, prive, etc zijn vrij om te kiezen.
Je start KMail met het icoontje van de enveloppe en de E onderaan de taakbalk of met:
K --> Internet --> KMail(E-mail client).
Kies nu in de taakbalk van KMail: Instellingen, KMail instellen.
Links zie je het taakveld Identiteiten. De standaard (knoppix user) gaan we verwijderen.
Dit gaan we opnieuw instellen kies: nieuw.
We kiezen als naam: HCCNETnieuw, met lege velden., OK
Tabblad algemeen:
Naam: HCCNET1
Organisatie: prive
E-mailnaam: w.hegeman@hccnet.nl (jouw e-mail adres invullen)
Tabblad geavanceerd:
Beantwoordadres: w.hegeman@hccnet.nl (jouw e-mail adres invullen)
rest laten staan.
Netwerk (linker taakveld)
Verwijder de ingevulde standaard instelling. Ook dit wordt weer opnieuw ingevuld.
In tabblad: verzenden
Toevoegen,
SMTP, OK
Je zit nu in menu: Transport toevoegen-KMail
Naam: HCCverbinding
http://smtp.hccnet.nl (de ISP weet de exacte naam van het SMTP-adres)

Poort: 25
Aanvinken: server vereist authenticatie
Gebruikersnaam invullen: w.hegeman (apestaart met HCCNET niet nodig)
Wachtwoord: wim (je ziet ***)
SMTP wachtwoord opslaan aanvinken
OK (met tabblad Beveiling doen we niets)
Tabblad: Ontvangen
Verwijder de ingevulde standaard instelling.
Accounttoevoegen
Het is een POP3, aanvinken en OK (POP staat voor Post Office Protocol)
Je komt in het tabblad algemeen:
Naam: HCCpopontvangst
Gebruikersnaam: w.hegeman (goed invullen zonder: @hccnet.nl)
Wachtwoord: wim (als *** zichtbaar)
Host: http://pop.hccnet.nl (de ISP weet exact de naam van het SMTP-adres)
Poort: 110
Aanvinken: Pop wachtwoord opslaan in configuratiebestand
Laat de rest maar open dit kun je altijd nog veranderen.
OK
Tabblad: Exta niets mee doen.
Met de icoontjes: uiterlijk, opstellen, beveiliging en diversen doen we niets. Dat is niet essentieel, je kunt het later
nog veranderen.
OK om weer terug te keren in mail menu. OK. De instellingen zijn dan opgeslagen.
Nu testen. Stuur jezelf een nieuw-bericht naar je eigen e-mail (click op deenveloppe met de brief (links
bovenaan). De Identiteit staat op HCCNIEUW (standaard) er is geen andere identiteit dat was ook de bedoeling.
Aan: w.hegeman@hccnet.nl Onderwerp: test. In bericht: test1. Je kunt het bericht nu in de wachtrij plaatsen.
Kies 2de icoon linksboven: In wachtrij plaatsen.
We gaan eerst een verbinding maken met: K --> Internet -->, KPPP (inbelprogramma voor Internet). Het
inbelprogramma is al ingesteld volgens het Knoppix Kookboek3.2. Modem.
Kies:
Verbinden
Kies in Kmail:
Bestand -->Berichten in postvak uit verzenden. (berichtje wordt verzonden)
Bestand --> Controleren op nieuwe berichten, bij HCCpopontvangst (Control + L)

Het kan een halve minuut duren voordat je eigen bericht weer binnenkomt. Eventueel nogmaals:
Bestand --> Controleren op nieuwe berichten.
K-mail sluiten en KPPP verbinding verbreken.
Tijdsduur: 30 minuten.
Veel succes ermee, ik hou me aanbevolen voor verbeteringen en opmerkingen. Ik kan niet vragen beantwoorden
maar stel ze gerust.
Wim Hegeman, Hoofddorp, E-mail: w.hegeman@hccnet.nl

