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Optimaliseren Horde: 
 

De standaard instellingen van Horde (de webmail functie) zijn voor de meeste wwXL klanten niet direct 

de handigste instellingen om met email te werken. De wijzigingen die de meesten van onze klanten 

willen zijn: 

 

Voorkeuren instellen in Horde: 

Klik op het wieltje (1) en daarna op 

Preferences (voorkeuren) -> Global 

Preferences (globale voorkeuren): 

 

 

 

 

 

Stel bij (2) uw eigen wachtwoord in.   

Voor de veiligheid is het belangrijk dat u het wachtwoord dat u van ons krijgt na de eerste keer inloggen 

in Horde webmail direct aanpast in een eigen wachtwoord. We adviseren ook om dit wachtwoord 

minimaal een keer per jaar te wijzigen voor uw veiligheid.  

Stel bij (3) uw locatie, taal en tijdzone in 

Stel bij (4) uw startup applicatie in op Mail (anders begint Horde altijd met een leeg scherm) 
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Instellen tijdzone:  

Vul onderstaande gegevens in (1 t/m 5) en druk op Opslaan (6): 

 

 

Instellen startup applicatie: 

Vervang het woord Horde voor email (of Mail) (1), en ververs de info elke 5 minuten (2). Druk op 

Opslaan (3) 
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Standaardinstelling email 

Instellen van emailfuncties via de volgende menuknoppen: 

Ga naar wieltje -> Preferences en e-Mail: 

 

 

Naast het instellen hoe mail verwijderd wordt, zijn veel opties met onderliggende 

instellingsmogelijkheden, de belangrijkste zijn: 

 

(1) : regels voor bijvoorbeeld vakantie meldingen / out-of-office 

(2) : regels voor het weergeven van plaatjes in de mail 

(3) : Hier geeft u aan dat verwijderde mails naar de prullenbak moeten 

(4) : Hier kunt u bepalen wat er met SPAM gebeurt 

Met de andere opties kunt u specifieker instellen en bepalen naar welke map de verzonden emails gaan. 
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(2) Bekijken email: Zet het blauwe vinkje uit (1) en druk op opslaan (2), Dit is iets minder 

veilig daarom staat het standaard op ‘blokkeren’: 

 

 

Standaard worden verwijderde emails als volgt aangegeven: 

Aan:wwxl@wwxl.nl Vraag over instellen Horde  10 Jul 2020 2Kb 

De meeste mensen willen liever dat de email direct naar de prullenbak gaat. Aanpassen van 

weggegooide mail van doorgehaalde tekst naar in prullenbak verplaatsen kan door bij (1) een vinkje te 

plaatsen: 

 

Druk ook weer op opslaan (2) 
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Er komt nu een nieuw scherm, stel hier ook gelijk in hoe vaak de prullenbak automatisch 

geleegd wordt (4): 

 

Geef ook bij SPAM reporting weer aan dat de SPAM 1x per maand wordt verwijderd (1) en klik op 

opslaan (2): 
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Tip: U traint uw spam filter door mails naar de SPAM te slepen.  

Let ook op of uw eigen contactformulier niet als SPAM wordt gezien. Plaats het 

emailadres van het contactformulier als volgt op de witte lijst (white list): 

Klik rechts op een email, en daarna op witte lijst /white list. Hierdoor wordt een email niet meer 

geblokkeerd. Omgekeerd kunt u adressen waar u geen email van wilt op de zwarte lijst plaatsen. De 

volgende emails van dezelfde afzender komen dan automatisch in de spam. 

 

 

 

E-mail niet zichtbaar? 

Voor de veiligheid zijn plaatjes en opgemaakte mails geblokkeerd in onze webmail. Helaas stoppen 

hackers soms scripts in e-mails en wij willen onze mailservers hiertegen beschermen.  Wilt u alle plaatjes 

zien uit emails?  Gebruik dan een mailprogramma in plaats van deze webmail.  

Er is wel een mogelijkheid om opgemaakte emails in webmail te kunnen zien. 

Een opgemaakte email ziet erin webmail als volgt uit: 

Alleen als u de afzender echt 

vertrouwd, kunt u de mail in 

opgemaakte tekst bekijken (klik 

op regel bij (1), ‘Deze HTML in 

een nieuw scherm weergeven’. 

Klik anders op (2) om de tekst 

van de mail te lezen zonder 

opmaak, scripts en plaatjes.  
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