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Handleiding voor Synchronisatie UMCG E-mail met Android 2.2.x en SyncML 

 

Benodigdheden:  Android Smartphone of Tablet 

 Een Wi-Fi of GPRS verbinding 

 Uw UMCG Inlognaam met bijbehorend wachtwoord 

 Deze handleiding 

 

Woord vooraf:  

Om gebruik te maken van uw E-mail voorziening is het belangrijk om te weten dat uw Android 

apparaat beveiligd moet worden met een pincode. 

 

Afhankelijk van uw Android apparaat kunnen de afbeeldingen enigszins afwijken. Dit heeft 

echter geen invloed op de instructies.  

Let op! Gebruik van E-mail op uw mobile apparaat kan bij gebruik van een mobile internet 

(GPRS) verbinding extra kosten met zich mee brengen, zeker bij gebruik in het buitenland. 

Instellen Exchange ActiveSync: 

Tik in het All apps menu op  

Settings 

Blader naar beneden en tik op 

Account- en sync. Instel. 
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Tik op Account toev. Tik op Microsoft Exchange ActiveSync 

  
 

Vul in het venster Configureer e-mail meeste  accounts in een paar stappen: 

In het eerste veld uw e-mail adres 

In het tweede veld vult u uw 

wachtwoord in (te controleren door 

wachtwoord tonen aan te vinken) 

 

  
Tik op Handm. Instell. Om uw 

account instellingen in te voeren. 

Tik op OK als u akkoord gaat met 

bovenstaande (Samsung gebruikers) 
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Wijzig de volgende gegevens 

Domein: gebruikersnaam in: 

 zkh\gebruikersnaam (zkh\pukp o.i.d.) 

en wijzig Exchange-server in: 

 applicaties.umcg.nl 

Tik op Volgende 

 

 

Uw account setting worden 

gecontroleerd, waarna een 

mededeling word weergeven 

Tik op OK om door te gaan 

  
Vul naar eigen inzicht de Accountopties in en tik op Volgende   

 

 

Let op! Wij raden u op dit moment af om de agenda, taken en Contacten te 

synchroniseren indien geen gebruikt maakt van een WNS werkplek. 
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Tik op Gereed om de account instellingen te voltooien.  

 

Uw UMCG e-mail account is nu ingesteld. 

Instellen pincode apparaat beveiliging 

Om gebruik te kunnen maken van uw email moet het toestel beveiligd worden tegen oneigenlijk 

gebruik. Indien dit nog niet is ingesteld word u hiervan d.m.v. een icoontje in de taak balk. 

 

Schuif de taak balk naar beneden en tik op de melding Beveiligingsinstellingen bijwerken 
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Tik op Inschakelen Tik op Geef PIN-code in 

  
Voer een Pincode (min. 4 cijfers) in en 

tik op Doorgaan 

Herhaal de Pincode en tik op OK 

  
 

Uw Android toestel is nu ingesteld voor synchronisatie van uw UMCG email account. 

 


