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Inleiding
Met behulp van deze handleiding kunt u uw email cliënt op uw Android apparaat configureren voor
ontvangst van uMail en verzenden (binnen het netwerk van de Universiteit).
Voor meer functionaliteit adviseren wij de webinterface te gebruiken via:
https://webmail.leidenuniv.nl/ox.html
Door de grote verscheidenheid aan Android toestellen, is het mogelijk dat screenshots afwijken van uw
toestel. Screenshots in dit document zijn afkomstig van een Samsung Galaxy S2 met Android JB

E-mail instellen
1) Start uw mail applicatie. Indien er nog geen email account is toegevoegd, kunt u onderstaande
stappen uitvoeren. Wanneer er wel al een account aanwezig is, dan kan via de instellingen in de
mail client een nieuw email account toegevoegd worden.
2) Vul uw uMail adres in en uw ULCN wachtwoord (zie linksonder),
selecteer hierna “Handmatige instellen”
3) Selecteer (zie screenshot rechtsonder) “IMAP-account”

4) Neem onderstaande gegevens over en selecteer hierna “Volgende”.
Let op dat uw toestel voor een deel de gegevens zelf (foutief) ingevuld heeft. Controleer dit goed!

In te vullen
Gebruikersnaam Uw ULCN gebruikersnaam
Wachtwoord
IMAP-server
Beveiligingstype
Poort

Uw ULCN wachtwoord
imap.leidenuniv.nl
TLS
143

Opmerking
Studenten vullen hun studentennummer in.
bijvoorbeeld: s1234567
Staat al ingevuld
Dit veld is optioneel

5) Neem onderstaande gegevens over en selecteer hierna “Volgende”.
Let op dat uw toestel voor een deel de gegevens zelf (foutief) ingevuld heeft. Controleer dit goed!

SMTP-server

In te vullen
stmp.leidenuniv.nl

Beveiligingstype
Poort
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Geen
25
Uw ULCN gebruikersnaam
Uw ULCN wachtwoord

Opmerking
Dit adres werkt alleen binnen de Universiteit.
Thuis moet u de smtp server van uw eigen
internet provider gebruiken.
Staat al ingevuld
Staat al ingevuld

6) In het volgende scherm kunt u de synchronisatie opties instellen (zie linksonder),
selecteer nadat uw eigen voor heeft ingevoerd op “Volgende”
7) In het laatste scherm kunt u een label geven aan het ingestelde uMail profiel. Selecteer hierna “Gereed”

