Handleiding
FilterNet-mail instellen

Belangrijk: lees dit eerst goed door
Tot 1 januari 2020 verzorgt Solcon de mailserver van FilterNet.
Vanaf 2 januari 2020 zal Kliksafe dit doen.
Wie ook na 2019 nog zijn of haar @filternet.nl e-mailadres wil kunnen
blijven gebruiken, moet dit melden bij FilterNet op
https://www.filternet.nl/aanmelden-mailadres. Er vindt helaas géén
automatische overdracht plaats: je moet er wel wat voor doen.
Deze handleiding helpt je bij de overstap. Wij garanderen dat na 1-1-2020 jouw
@filternet mailadres blijft werken, als je de stappen in deze handleiding doorloopt.
Het meenemen van je mailarchief (als je gebruik maakt van de webmail) is lastig,
zeker wanneer je in de loop der jaren heel veel mail hebt “gespaard”. We helpen je
daar zo goed mogelijk bij, maar kunnen niet op voorhand garanties geven dat alles
goed meekomt.

LET OP
§ Om gebruik te kunnen maken van de dienst, moet je al een e-mailadres hebben
dat eindigt op @filternet.nl
§ Als je besluit om je mailadres te behouden, ga je een mailabonnement bij
FilterNet aan. In 2020 is dat abonnement kosteloos. Dit zal na 2020 in ieder
geval zo blijven voor degenen die besluiten om een internetverbinding bij
Kliksafe af te nemen.
§ Klanten die een FilterNet mailonly-abonnement hebben bij Solcon, dienen dit in
januari zelf op te zeggen. Vergeet dit niet, voorkom onnodige kosten!

Webmail of programma op pc?
Er zijn twee manieren waarop e-mail kan worden gebruikt. Voor de overstap is het
belangrijk te weten op welke manier je de FilterNet-mail nu gebruikt.

1.

Je gebruikt een mailprogramma zoals
Thunderbird, Windows Mail of Outlook en al
jouw mail wordt naar een computer
gedownload (er blijft dan niets achter op de mailserver). Dat maakt de overstap
makkelijk.

2.

Je gebruikt alleen webmail (https://webmail.filternet.nl) of je hebt in jouw
mailprogramma ingesteld dat de mail altijd op de server moet worden bewaard.
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Dan staat je mailarchief op de server en niet op je eigen pc. Overstappen naar de
nieuwe mailserver vergt dan extra werk, als je je archief wilt behouden.

En nu: wat moet je doen?
De overstap bestaat uit 3 fasen:
1. De aanmelding (uiterlijk 20 december 2019).
2. Voor degenen die in de vorige alinea concludeerden dat hun mail op de server
staat: Synchronisatie van archieven en adresboek.
3. De feitelijke overstap op 1 januari 2020.

1: De aanmelding
Om je e-mailadres te behouden na 1-1-2020 dien je vóór 21 december 2019 een
formulier in te vullen. Dit vind je op https://www.filternet.nl/aanmelden-mailadres
Er zal worden gevraagd om het huidige FilterNet e-mailadres dat je wilt behouden, je
naam, adres en je geboortedatum. Daarnaast vragen we om een reserve mailadres (niet
van FilterNet). Als je dat niet hebt, kan je dit veld leeg laten.
Klik op de knop Versturen.
Het formulier zal worden gecontroleerd door een medewerker die daarna het account
zal aanmaken op de nieuwe mailserver. Dit gebeurt alleen tijdens kantooruren. Het kan
dus zijn dat je even moet wachten op een bevestigingsmail. Volg de instructies in die
mail op, om je account te activeren. Als je account is geactiveerd, kun je naar stap 2.

2: Indien gewenst: oude mail veiligstellen
Op de mailserver kan jarenlang e-mail zijn bewaard. Als je die mail wilt bewaren, moet
deze worden gesynchroniseerd met de nieuwe mailserver. In ons “plan A” hadden we
hiervoor een synchronisatie tussen de oude en nieuwe mailomgeving gemaakt, maar
helaas wordt deze mogelijkheid door Solcon niet ondersteund. Daarom heeft FilterNet
nu een programma voor Windows en MacOS gemaakt dat de synchronisatie verzorgt
vanaf je eigen computer. Dit zijn de downloadlinks:
Voor Windows: https://kliksafe.link/fnwin
Voor MacOS: https://kliksafe.link/fnmac
Open het programma op een Windows pc of op je Mac. Er wordt nu een bestand
gedownload, dit kan heel even duren.
Windows
Als je het programma opent op een Windows pc, kan Windows Defender een
waarschuwing geven dat het om een onbekend programma gaat. Je ziet dan de melding
“Uw pc wordt beschermd”. Klik in de waarschuwing op “Meer informatie” en vervolgens
op Toch uitvoeren (Run anyway).
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Mac
Als je het programma opent op een Mac, krijg je een schermpje te zien. Dubbelklik op
het FilterNet-icoon. Dan zie je een scherm: ‘Filternet Email sync’ is een programma dat van
het internet is gedownload. Weet je zeker dat je het wilt openen?
Hier zet je een vinkje voor de melding: Waarschuw niet opnieuw bij het openen van
programma’s op deze schijfkopie en klik je op Open.

Je ziet dan het volgende scherm:
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In dit programma moeten twee stel gegevens worden ingevuld:
- Aan de linkerkant je oude mailgegevens.
- Aan de rechterkant de nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord die je van
FilterNet hebt gekregen.
Vul deze gegevens in en klik op de knop Synchroniseer.
Het programma zal nu zorgen dat de oude mailserver en de nieuwe mailserver identieke
informatie hebben. Wanneer er veel mail op de oude mailserver staat, dan kan het best
een tijdje duren (misschien wel uren!) eer alle mail is overgezet. Laat het programma
daarom gewoon draaien. Als je halverwege stopt en het programma later opnieuw start,
dan gaat het gewoon verder waar het was gebleven.
Mail die nieuw binnenkomt in de oude
mailserver zal ook binnenkomen op de nieuwe
zolang het programmaatje draait.
We adviseren om dit programma sowieso begin januari nog een keer te draaien zodat je
zeker weet dat alle mail over is gezet.
Daarna heb je dit programma niet meer nodig en kan je het verwijderen van je
computer: de mail komt vanaf 2 januari 2020 vanzelf binnen in de nieuwe mailserver en
niet meer in de oude.
Adresboek
Het programma synchroniseert alleen de e-mail (inclusief alle archiefmappen). Het
adresboek moet handmatig worden veiliggesteld. Dat doe je als volgt:
•
•

Klik in de oude webmail onder aan in de linkerkolom op het blauwe vak
Organiser.
In dezelfde kolom wordt nu de optie Contactpersonen zichtbaar - klik hierop.

Handleiding FilterNet-mail instellen

5

•
•
•
•
•
•
•
•

Je ziet nu een lijst van de contactpersonen. Klik op het selectievakje links
bovenaan. Alle contacten worden nu geselecteerd.
Klik nu met de rechtermuisknop op een contact en selecteer de optie Verzenden
Contactpersonen.
Er wordt nu een nieuwe mail gemaakt, met in de bijlagen alle contacten, per
contact één .vcf- bestand.
Stuur deze mail naar jezelf. Sla de .vcf-bestanden op op je computer.
Vervolgens ga je naar de nieuwe webmail. Klik in de linkerbalk op Contacten en
vervolgens rechts bovenaan op Importeren.
Zoek de op je pc opgeslagen .vcf-bestanden op (knop Bladeren/Browse) en
selecteer ze allemaal.
Klik op Open in het selectiescherm op je pc.
Klik in het webmailscherm op Import en je adresboek is overgezet.

LET OP: Als je in de oude webmail gebruik maakt van QDisk (dataopslag) of de agenda,
zorg er dan voor dat je deze gegevens zelf ergens bewaart: de nieuwe webmail biedt
deze mogelijkheden niet.

3: Dagelijks gebruik
Zoals eerder geschreven, kun je mail op twee manieren lezen en beantwoorden: via
webmail (A) of met behulp van een mailprogramma op jouw computer (B).
A.
Gebruik je alleen de webmail, dan kun je tot 1 januari 2020 als het
synchronisatieprogramma actief is mail lezen en versturen via
https://post.filternet.nl. Maar het is wellicht handiger om tot 1 januari gewoon de
oude webmail te gebruiken die te vinden is op http://webmail.filternet.nl
Na 1 januari 2020 zal je op dit adres de nieuwe webmail aantreffen.
Activeer op of kort na 1 januari nog één keer het synchronisatieprogramma van
Stap 2 om de laatste mail op te halen.
B.
Om de mail te kunnen ophalen in een mailprogramma (bijv. Outlook) , hoef je
geen instellingen aan te passen, behalve het wachtwoord: vanaf 2 januari praat
jouw mailprogramma vanzelf met de nieuwe server. Maar omdat daar een ander
wachtwoord nodig is, zal jouw mailprogramma daar eenmalig om vragen. Let op:
dat is dan het wachtwoord dat je van ons hebt gekregen bij je aanmelding!

Tip!
Je kunt ook overwegen om de FilterNet-mailadressen te koppelen aan een Kliksafeverbinding. Dan stap je over naar een Kliksafe-abonnement met het beste webfilter van
Nederland. En dan kun je de @filternet.nl adressen sowieso gratis behouden (5
accounts/mailboxen). Wil je hier meer over weten? Informeer dan bij de afdeling
Verkoop (verkoop@filternet.nl) naar de mogelijkheden op jouw adres.
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