Handleiding inloggen Webmail
In deze handleiding staat kort beschreven hoe je kunt inloggen op de Webmail.
LET OP: Is je gebruikersnaam je personeelsnummer@tanteLouise.nl? Log dan in via
Webmail office 365!

Volg onderstaande stappen om in te loggen op de Webmail.


Ga naar http://tantelouise-vivensis.nl/inloggen-medewerkers
en klik vervolgens op de knop Webmail



Vervolgens opent er een inlogpagina waar je inlogt met je gebruikersnaam
(personeelsnummer) en je wachtwoord.

N.B. Voor het gebruik op een openbare pc zorg je dat het bovenste rondje is ingekleurd.
Dit voorkomt dat het wachtwoord wordt opgeslagen. Zorg dat je jezelf afmeldt wanneer
je klaar bent en sluit alle vensters om je sessie te beëindigen.

Vervolgens kom je in je “Postvak IN” waar je je e-mail berichten kan lezen, schrijven,
beantwoorden en doorsturen enzovoort.
1. Hier kan je wisselen tussen je E-mail, Contactpersonen en Agenda.
2. Hier kan je een nieuw e-mail bericht aanmaken.
3. Mocht je meerdere mappen onder je “Postvak IN” hebben staan en worden deze niet
weergegeven, klik dan op
.
4. Als je het e-mail bericht wilt verwijderen klik dan hier.
5. Een bericht terugsturen of doorsturen doe je bij deze knoppen.

Automatische antwoorden
Mocht je op vakantie gaan, dan kan je de Automatische antwoorden aanzetten.
1. Klik op opties (rechtsboven)
2. Vervolgens klik je op Automatische antwoorden instellen, hierna kan je de tekst
opgeven die automatisch op ieder binnengekomen bericht wordt verstuurd, zolang
Automatische antwoorden aanstaat.
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3. Om te activeren kies je voor Automatische antwoorden verzenden
4. Als je voor onbepaalde tijd afwezig bent verander je verder niets
5. In het bovenste tekstvak kan je een bericht typen zoals hij dan wordt verzonden naar je
collega’ s.

3

6. Om het voor buiten je organisatie te activeren vink je de optie “Automatische
antwoorden verzenden naar afzenders buiten mijn organisatie” aan.
7.Nu wordt het tekstvak beschikbaar en kan je een bericht typen zoals hij wordt verstuurd
aan personen buiten je organisatie.
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8. Als je voor een bepaalde tijd afwezig bent kan je dat ook aangeven. Selecteer hiervoor
“Antwoorden alleen tijdens deze periode verzenden”.

9. Om te voltooien klik je op Opslaan.
Uitloggen
Als je wilt uitloggen voer je de volgende stappen uit.
1. Klik op afmelden rechtsboven in de hoek (naast je naam).
2. Vervolgens ben je afgemeld. Hierna ben je niet meer ingelogd en kan iemand anders niet meer
op je account berichten lezen.

Problemen met inloggen?
Mocht je nog vragen of problemen hebben met inloggen, dan kan je tijdens kantooruren (08.00 tot
17.00, maandag t/m vrijdag) contact met ons opnemen via 0164-713355 of via
helpdesk@tanteLouise.nl
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