
 ICT Support Sector F UMCG 

 

- 1 - heeft u nog vragen? Op februari ’12 

 http://www.rug.nl/umcg/diensten/ictsupport/produktendiensten/Servicedesk 

 ziet u hoe onze servicedesk bereikbaar is 

Handleiding voor Synchronisatie UMCG E-mail met Apple Iphone/Ipad 

Benodigdheden:  Apple Iphone of Ipad  

Een Wi-Fi of GPRS verbinding 

Uw UMCG Inlogaccount  met bijbehorend wachtwoord  

Deze handleiding 

Woord vooraf:  

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

apparaat beveiligd moet worden met een pincode. 

 

Afhankelijk van uw Iphone / Ipad 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 Microsoft Exchange: 

Tip op Settings op uw Iphone / Ipad  

 

 

Tik op Mail, Contacts, Calenders 

Tik op Add Account… 
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Tik op het Microsoft Exchange Logo 

 

 

 

Vul de de velden in: 

Email: Uw email adres 

Domein: zkh 

Username: Uw UMCG inlognaam 

(Achternaam + voorletter(s)) 

Tik op Next 

 

Vul bij Server het volgende in: 

applicaties.umcg.nl 

Tik op Next. 
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Tik op Save indien u de 

standaard insteling wilt 

overnemen. 

 

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. 

Het account is toegevoegd en u kunt terugkeren naar het start scherm 

Na enige tellen verschijnt  de melding Passcode Requirement  

Tik op Continue 

 

 

 

Voer een passcode in van minimaal 4 cijfers en tik op Continue  
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Herhaal de passcode en tik op Save  

 

 

Uw Apple Iphone/Ipad is nu ingesteld voor synchronisatie van uw UMCG email account 

 

 


