Hoe stuur ik alle berichten automatisch
door naar een ander account?
Berichten die worden doorgestuurd, worden zo weergegeven dat zichtbaar is dat ze door u zijn
doorgestuurd. Wanneer u een bericht beantwoordt dat is doorgestuurd, wordt het antwoord
verzonden naar het adres via welk het bericht is doorgestuurd en niet naar de oorspronkelijke
afzender.
1. Klik in Outlook Web App op Instellingen > Opties > E-mail ordenen > Regels voor Postvak
IN.
2. Klik op het tabblad Regels voor Postvak IN op .
3. Selecteer bij Wanneer het bericht binnenkomt de optie Toepassen op alle berichten.
4. Klik bij Ga als volgt te werk op Meer opties.
5. Selecteer bij Ga als volgt te werk de optie Doorsturen, omleiden of verzenden en selecteer
Het bericht doorsturen naar of Het bericht als bijlage doorsturen naar.
6. Selecteer het adres waarnaar u de e-mailberichten wilt verzenden door hierop te
dubbelklikken in de adresboekweergave. Als het adres waarnaar u berichten wilt doorsturen
niet wordt weergegeven, kunt u het e-mailadres invoeren op de regel Aan boven aan het
venster.
7. Klik op OK om uw selecties op te slaan en terug te keren naar het nieuwe regelvenster.
8. Klik op Opslaan om uw regel op te slaan en terug te keren naar het tabblad Regels voor
Postvak IN.
Wat moet ik nog meer weten?




Van berichten die u omleidt of doorstuurt, blijft een kopie achter in uw postvak. Als u een
bericht verwijdert, gaat het bericht naar de map Verwijderde items maar telt het nog wel
mee voor uw postvaklimiet. Als u de postvaklimiet overschrijdt, kunt u mogelijk geen nieuwe
berichten meer verzenden of ontvangen en werken de doorstuurregels mogelijk pas weer
zodra u voldoende berichten hebt verwijderd om het totaal terug te brengen tot onder de
postvaklimiet.
Wanneer u een doorstuur- of omleidingsregel maakt, kunt u meer dan een adres toevoegen
om berichten naar te verzenden. Het aantal adressen waarnaar u berichten verzendt, is
mogelijk onbeperkt, afhankelijk van de instellingen van uw account. Als u meer adressen
toevoegt dan is toegestaan, werkt uw regel niet. Als u een regel maakt met meer dan een
adres, test deze dan om te controleren of deze werkt.
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