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ICT NIEUWS
Punten van aandacht!

Naar de Cloud: en wat nu? Op donderdag 3 en vrijdag 4 maart
verhuizen onze postbussen naar de Cloud. Dit houdt in dat er wat
zaken veranderen.
Onder andere dat tijdens deze verhuizing, die ook wel migratie genoemd
wordt, geen toegang is tot het mailsysteem. Dit, om een foutloze
overdracht te garanderen.

Om aan te sluiten op
de Cloud zijn er een
aantal punten die
aandacht verdienen.
Niet ingewikkeld maar
wel noodzakelijk.

Op zaterdag 5 maart, wanneer de migratie is afgerond, kan verbonden
worden met webmail en natuurlijk met onze apparaten; telefoons, tablets,
laptops en computers. Hiervoor zijn drie gegevens van belang. Namelijk
het internetadres van het mailsysteem, de gebruikersnaam en het
wachtwoord.
Verder in dit bulletin uitleg over het hoe en wat.
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Eigen apparaten
Indien e-mail, agenda en contactpersonen
binnenkomen op uw eigen apparaten zoals
smartphone’s of tablets dan dienen deze
opnieuw ingesteld te worden. Meer informatie
over het instellen van je smartphone is via deze
link te verkrijgen:
Informatielink [klik hier]
Meestal is het invullen van de nieuwe
gebruikersnaam en het u bekende wachtwoord
voldoende. Daarna worden alle verdere
instellingen automatisch gedaan.
Als u de gegevens toch handmatig moet invullen
dan zijn de volgende gegevens van toepassing:
• Domein\Gebruikersnaam: Vul hier uw
volledige e-mailadres in (PCC e-mailadres). Als
Domein en Gebruikersnaam aparte invulvelden
zijn, laat dan het veld Domein leeg en typ uw
volledige e-mailadres in het vak
Gebruikersnaam.

Verbinden met
telefoons, tablets,
laptops en computers.

• Wachtwoord: voer uw PCC wachtwoord in.
• Servernaam: outlook.oﬃce365.com.
• Het selectievakje Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken moet
ingeschakeld zijn.
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Microsoft Office 2013 / 2016 en Office 365
Na ingelogd te zijn op het Oﬃce 365 Portal kunt u Microsoft Oﬃce 2013 installeren op 5 verschillende
apparaten, ook voor thuisgebruik. Deze installaties worden gekoppeld aan uw Microsoft Oﬃce365 account.

Indien u al een actieve Oﬃce 2010 (met SP2) of Oﬃce 2013/2016 installatie hebt, dan hoeft u de nieuwe
installatie niet uit te voeren. Indien u toch de Portal-versie wilt gebruiken, dient u eerst de bestaande Oﬃceinstallatie(s) van uw computer te verwijderen.

Toelichting:
De installatie van de Portal website is een zogenaamde ‘Click to Run’-installatie en is daardoor niet
helemaal gelĳk aan de volledige Office-installatie. Functioneel is er geen verschil, maar technisch is de
installatie daardoor niet compatible met bestaande Office-installaties en kunnen daardoor ook niet
naast elkaar geïnstalleerd worden.
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