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Veel belangrijke post komt tegenwoordig 
in de digitale brievenbus. Deze e-mails 
wil je natuurlijk goed bewaren en 
daarom is een betrouwbare back-up 
belangrijk. Met MailStore Home berg je al 
je e-mails veilig op. 

Tekst Maikel Dijkhuizen

tijd:
15-60 min.
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Geen masterdatabase?
Na de installatie maakt het pro-
gramma een zogeheten master-
database aan. Hierin archiveert 
MailStore Home straks alle 
e-mails. Verschijnt er een venster 
met de melding dat het niet lukt 
om de masterdatabase te ope-
nen? Dat los je dan zo op:
1 Maak op de computer of een 
aangesloten externe harde schijf 
een nieuwe map aan waarin je het 

archief kwijt wilt. Een externe 
harde schijf verdient de voorkeur, 
aangezien je back-up daarmee 
ongevoeliger is voor malware en 
systeemcrashes. 
2 Klik in het waarschuwings-
venster op OK > Archief maken en 
blader naar de zojuist aangemaak-
te map. 
3 Bevestig met OK > Starten. Nu 
wordt de database aangemaakt.

STAP 2

MailStore Home 
installeren
1 Ga naar mailstore.com en klik op 
Products > MailStore Home.
2 Klik op de oranje knop Download 
MailStore Home (Free).
3 Dubbelklik op het exe-bestand om de 
installatie te starten.
4 Ga akkoord met de licentie- en priva-
cy voorwaarden en klik op Volgende > 
Installeren > Beëindigen.

STAP 1

Archiveer  
je e-mails

WAAROM MAILSTORE HOME?
Een back-up van je digitale postvakken zorgt voor 
extra zekerheid. Je loopt dan minder risico alles 
kwijt te raken door ransomware, een systeem-
crash of storing bij een webmaildienst. Ook als je 
van internetprovider wisselt, biedt MailStore Home 
uitkomst. De software creëert van meerdere 
e-mailaccounts een centraal archief, zodat je de 
berichten altijd kunt opvragen. Het Windows-pro-
gramma werkt samen met:

 •  E-mailaccounts van internetproviders, zoals 
Ziggo, KPN en Tele2.

 •  Populaire webmaildiensten, zoals Gmail en 
 Outlook.com.

 •  Bekende e-mailprogramma’s, zoals Microsoft 
Outlook, Windows Mail en Mozilla Thunderbird.
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Providermail toevoegen
Deze stap beschrijft hoe je 
e-mails van je internetprovider, 
zoals Ziggo of KPN, toevoegt.

1 Open MailStore Home en 
bestudeer de startpagina. Bekijk 
onder meer in welke map het 
mailarchief wordt bewaard.
2 Klik op E-mails archiveren en 
typ onder ‘Emailaccount’ je eigen 
e-mailadres bij de internetprovi-
der, bijvoorbeeld mijnadres@
ziggo.nl. 
3 Klik op Starten
4 Vul het wachtwoord van je 
e-mailaccount in > OK.
5 MailStore probeert de server-
instellingen automatisch in te 
vullen. Als dat lukt, krijg je een 

melding dat MailStore een nieuw 
profiel van het e-mailaccount 
heeft aangemaakt. Je bent klaar. 
Lukt het niet?
6 Zet een vinkje voor ‘Hand-
matig serverinstellingen confi-
gureren’. 
7 Zoek op de website van je 
internetprovider (zoek op ‘e-mail 
instellen’) welk e-mail- en ver-
sleutelingsprotocol van toepas-
sing zijn, en vul die in achter 
‘Servertype’. 
8 Vul achter ‘Servernaam’ het 
serveradres in. Ook dat staat op 
de website van je provider. 
9 Vul de gebruikersnaam in > 
OK. Dit is meestal het eerste 
deel van je mailadres.

Webmail toevoegen
Deze stap beschrijft hoe je een webmailaccount 
toevoegt, zoals Gmail of Outlook.com.

1 Klik vanuit de startpagina op E-mails 
 archiveren. 
2 Typ onder ‘Emailaccount’ het e-mailadres bij je 
webmailaanbieder, bijvoorbeeld dat van Gmail.
3 Klik op Starten, waarna er in geval van Gmail 
een webpagina verschijnt. Meld jezelf aan en 
 verleen MailStore Home toegang tot je postvak.
4 Gebruik je een ander webmailaccount dan 
Gmail? Typ het wachtwoord > OK. MailStore 
Home haalt vervolgens automatisch de benodig-
de servergegevens op.

STAP 3

STAP 4

E-mailprogramma 
toevoegen
Als je e-mails op de harde schijf van je computer 
bewaart, kun je de inhoud van deze postvakken 
ook archiveren. MailStore Home werkt samen met 
verschillende e-mailprogramma’s (zoals Microsoft 
Outlook, Windows Mail en  Thunderbird).

1 Klik op de startpagina op E-mails archiveren.
2 Kies onder ‘E-mailclients’ het juiste programma.
3 De exacte vervolgstappen zijn afhankelijk van 
het gekozen programma, al komen de instructies 
grotendeels overeen. Kies het lokale e-mailprofiel 
> Volgende > Beëindigen > OK. Als je de stan-
daardinstellingen gebruikt, komt de spammap 
niet in het mailarchief terecht. 

STAP 5

De startpagina 
van MailStore 
        Home 
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E-mails archiveren
Bij het onderdeel ‘Profielen’ 
zijn al je toegevoegde 
e-mailaccounts zichtbaar. 
Je kunt de inhoud van een 
postvak nu opslaan in een 
archief. 

1 Selecteer het e-mailadres 
en klik aan de rechterkant op 

Uitvoeren. Er verschijnt een 
voortgangsvenster. Je kunt 
meerdere e-mailaccounts 
tegelijk archiveren. Houd bij 
volle mailboxen wel rekening 
met een lange verwerkings-
tijd van algauw een uur.
2 Klik na afloop op Sluiten. 

Extra back-up
Wil je naast de standaardopslagmap een 
back-up van het mailarchief opslaan? 
Geen probleem, want je kunt alle gege-
vens bijvoorbeeld naar een externe harde 
schijf of usb-stick overzetten. 

1 Klik vanuit de startpagina op Back-up 
naar HDD of USB.
2 Selecteer een opslagmap > OK.

Wachtwoord instellen
Beveilig het mailarchief desge-
wenst met een wachtwoord, zodat 
andere personen geen toegang 
hebben.

1 Klik vanuit de startpagina op 
Wachtwoordbeveiliging.
2 Vul tweemaal een wachtwoord 
in > Volgende.

3 Als je het wachtwoord in de 
toekomst onverhoopt vergeet, krijg 
je met de herstelsleutel alsnog 
toegang tot het archief. Bewaar via 
Herstelsleutel opslaan en/of Her-
stelsleutel printen deze code > 
Beëindigen > OK. Bij het openen 
van MailStore Home moet je voort-
aan een wachtwoord opgeven.

Mailarchief doorspitten
Met MailStore Home kun je 
op ieder moment gearchi-
veerde e-mails raadplegen.

1 Vouw aan de linkerkant de 
map ‘Persoonlijk archief’ 
open door op het kleine 
pijltje te klikken. 
2 Open het e-mailaccount 
en de e-mailmap.
3 Er verschijnt een overzicht 

van alle berichten. Klik op 
een e-mail om de inhoud te 
lezen.
4 Gebruik de zoekfunctie 
om een specifieke mail in het 
archief te vinden. Typ links 
boven in het tekstveld een 
trefwoord > Zoeken. Via het 
onderdeel E-mails zoeken 
voer je eventueel geavan-
ceerde zoekopdrachten uit.

STAP 6

STAP 8 STAP 9

STAP 7

MailStore Home is bezig met archiveren

Met de zoekfunctie vind je oude mails snel terug
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