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Uitleg, installatie en veilig mailen Versie 6.1 
Update : 31 december 2019 Uitleg beantwoorden mail met Zorgmail 
Update : 16 mei 2019 uitleg Afwezigheid assistent 
 
 
LETOP 
Ga nooit zo maar wat proberen als je niet weet hoe iets werkt. Een data-lek is zo ontstaan! 
Bij twijfel even een mail naar Edwin@kingarthurgroep.nl 
 
 
Uitleg 
King Arthur Groep maakt gebruik van Office365. Als je mailadres eindigt op 
@kingarthurgroep.nl betekent dat je een mailadres gebruikt van KAG. Dit mailadres kan je 
op verschillende manieren gebruiken. 
KAG mail blijft staan op de server. Je hoeft geen backup te maken. Gooi je mail weg dan is 
het ook permanent weg! 
 
Installatie 
Er zijn 2 manieren om KAG mail te gebruiken. De eerste methode (a) werkt altijd en overal 
en de tweede methode (b) kan je gebruiken om op je PC te installeren. Op dat ogenblik 
werkt je mail alleen vanaf deze PC 

a. Het gebruiken van KAG mail via Webmail 
- Start je browser (bv internet explorer) 
- Ga naar de site portal.office.com 
- Kies voor Aanmelden 
- Voer hier je emailadres in eindigend op @kingarthurgroep.nl 
- Selecteer volgende 
- Geef je wachtwoord  
- Kies voor Aanmelden 
- Je komt in het volgende scherm: 

 

 
 
Kies hier voor email, agenda etc. 
Rechtsboven op het persoontje klikken voor afmelden 
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b. Het installeren van KAG mail op je laptop 
Deze installatie is sterk afhankelijk van de gebruikte software. De volgende 
informatie is hierbij van belang: 
Mail : exchange server 
Naam emailadres : voornaam.achternaam@kingarthurgroep.nl 
Wachtwoord : wat je doorgekregen hebt 
 

c. Installeren Add-in voor Zorgmail in Outlook 
Installeer de software door te dubbelklikken op de bijlage met tekst: 
ZorgMailVeiligVerzenden Premium Viewer 06-controle - Machine.msi 
Dit duurt normaal gesproken een paar seconden. 
Na installatie dient Outlook gestopt en gestart te worden. 
 
 

Veilig mailen (Zorgmail) 
KAG maakt gebruik van Zorgmail. Dat is een methode die er voor zorgt dat er veilig wordt 
gemaild naar aangesloten domeinen. Dit zijn er inmiddels 500! 
Dat wil zeggen als je contactpersoon aangeeft dat hun domein ook aangesloten is op 
zorgmail kan er veilig gemaild worden. 
Voorwaarde is wel dat je werkt vanaf een @kingarthurgroep.nl mailadres! 
 
Na installatie van de add-in kan je gebruik maken van de knop veilig mailen. 
Door deze knop te gebruiken bepaalt de software of de gebruiker een veilig domein heeft.  
Ad 1. Zo ja, dan wordt de mail verstuurd en de ontvanger ontvangt de mail 
Ad 2. Zo nee, dan komt er een extra vraag. Deze vraag houdt in of er via een 
telefoonnummer een code verstuurd moet worden? 
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Klik op groene knop, veilig verzenden: 
 

 
 
 
Leeg veld dan wordt de code via email verstuurd. Dat is normaal gesproken voldoende veilig. 
Voor informatie bij de ontvanger zie Ontvanger 
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Bij gebruik van reply/beantwoorden 
Bij versturen van een mail met Zorgmail (Veilig) kan de geadresseerde met reply de mail 
beantwoorden. Indien dan het antwoord weer beantwoord wordt zal er geen veilig mailen 
optie zichtbaar zijn. Dit komt omdat de mail al eerder veilig verzonden is. De mail wordt wel 
veilig verstuurd. 
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Veilig mailen kan ook Webmail. Dat werkt als volgt: 

1. Log in via webmail 
2. Kies voor maken nieuwe email 
3. Voer naam van de ontvanger in 
4. Kies helemaal onderin voor pijltje naar beneden en vervolgens voor berichtopties 

weergeven 
  

 
 

5. Kies vervolgens bij gevoeligheid voor Vertrouwelijk ipv Normaal 
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6. Maak je bericht af en verzend de mail 
 

De ontvanger  

 
De ontvanger krijgt nu uiteindelijk 2 mails. De eerste ziet er als volgt uit: 

 
 
Door te kiezen voor bericht lezen krijgt de ontvanger een nieuw scherm: 
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en een mailtje met de code: 

 
 
Na het invoeren van de code verschijnt het vertrouwelijke bericht. 
Dit bericht kan vervolgens beantwoord worden door de ontvanger op een veilige manier. 
Het bericht zier er als volgt uit: 
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Foutmeldingen 
 
Veilig Mailen niet zichtbaar bij verzenden 
Een andere foutmelding kan zijn dat veilig mailen niet zichtbaar is maar wel actief. Je ziet 
nog wel de knop verzenden maar niet veilig mailen. Zie hieronder: 
 

 
 
Klik op bericht. Er schuift dan een balk (lint) naar beneden (op het scherm). Rechts onderin 
de balk is een prikkertje zichtbaar. Daarmee kan het lint vastgezet worden. Toets combinatie 
Ctrl + F1 werkt ook. Het beeld ziet er dan als volgt uit: (op de plek waar Send Slx staat staat 
dan Veilig mailen 
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Lost dit het niet op dan is waarschijnlijk de add-in uitgeschakeld.  Inschakelen is mogelijk met 
de volgende stappen: 
 
Kies voor bestand 
 

 
 
Kies voor langzame en uitgeschakelde COM invoegtoepassingen 
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Hier staat  Zorgmail add-in tussen. Zet deze aan! Als deze uit staat. 
 
 
Instellen afwezigheid assistent 
 

7. Schakel automatisch doorsturen in de webversie van Outlook in 
U kunt uw e-mailberichten automatisch doorsturen of omleiden door het instellen van regels 
voor Postvak IN in Outlook op het web.  
Dit is handig als u berichten uit een ander e-mailaccount wilt lezen en beantwoorden, of als 
u wilt dat iemand anders in uw afwezigheid uw berichten ontvangt en beantwoordt. 
Instructies voor de nieuwe webversie van Outlook 

Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen  > Alle Outlook-instellingen weergeven. 
Selecteer E-mail > Doorschakelen. 
Voer een van de volgende handelingen uit: 
Als u doorsturen wilt inschakelen, selecteer Begin met doorsturen, voer het doorstuur-e-
mailadres in en selecteer Opslaan. 
Opmerking: Selecteer het selectievakje Een kopie van doorgestuurde berichten 
behouden als u een kopie van het oorspronkelijke bericht in uw postvak wilt bewaren. 
Als u doorsturen wilt uitschakelen, dan selecteert u Stoppen met doorsturen en selecteert 
u Opslaan. 
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8. Schakel automatisch doorsturen in Outlook in (Windows) 
Let op op de MAC werkt dit anders. Daarom op de MAC alleen de webversie toepassen. 
Start Outlook 
 

 
 

Kies rechtsboven voor bestand 
 
Het volgende menu verschijnt: 

 
 
Kies voor automatisch antwoorden  
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Vervolgens verschijnt het volgende scherm met invoermogelijkheden: 

 
 
 
Kies eerst voor automatisch verzenden en geef de periode op. Vervolgens de gewenste tekst 
Er is de mogelijkheid voor het invoeren voor een tekst voor binnen de organisatie en buiten 
mijn organisatie! 
Vergeet niet op OK te klikken en een test bericht te verzenden via een ander emailaccount 
naar je mailbox. Dan weet je zeker dat het goed werkt. 
Let op : een afwezigheidsbericht wordt maar 1 keer gestuurd naar een unieke afzender!! 
 
 


