E-mail soorten en instellingen
Er zijn 2 soorten mailsystemen. De POP-accounts en de IMAP accounts.
POP betekent Post Office Protocol
IMAP betekent Internet Message Acces Protocol
POP accounts zijn van KPN, Ziggo, Telfort, UPC, enz., dus van de algemene leveranciers van
een internetverbinding. Deze bieden geen IMAP mogelijkheid.
Feitelijk heeft iedereen dus een POP account tot zijn beschikking.
IMAP accounts zijn van Google (gmail), Microsoft (Outlook, Live, Hotmail ), maar ook van
andere bedrijven en zijn dus feitelijk een extra mailmogelijkheid, die los staat van de
provider (KPN, Ziggo,enz).
Sinds kort heeft Ziggo ook de IMAP mogelijkheid
Wat is het verschil tussen POP en IMAP?
Het verschil tussen deze twee is dat bij POP alle e-mail wordt gedownload van de mailserver
en bij IMAP de mail juist op de server blijft staan., maar is ook op te halen met een
mailprogramma.
Voor een POP account is altijd een mailprogramma nodig. Webmail, via een browser, is een
benadering van je mail op de server en kan daar ook behandeld worden. De ruimte bij de
server is echter beperkt, dus moet er of mail opgehaald worden of verwijderd bij de server.
Welk protocol de voorkeur geniet is een eigen keuze. Als je je e-mail op meerdere locaties
wilt kunnen lezen, je e-mail veilig wilt bewaren of schijfruimte op je harde schijf wilt
besparen, dan kun je het beste kiezen voor IMAP.
Wil je echter graag alle e-mail zelf archiveren, schijfruimte op je webserver besparen of heb
je geen constante verbinding met internet, dan is POP vaak een betere keuze.
Voor- en nadelen
Het POP-protocol heeft als voordeel dat het aantal berichten dat je op kunt slaan gelijk is
aan de capaciteit van je computer. Maar het lezen van je e-mail op verschillende computers
of e-mailprogramma's zal voor problemen zorgen. Bovendien kun je al je e-mail kwijtraken
als je computer crasht.
Ook kan de mailbox bij de provider vol raken, zodat je geen mail meer kunt ontvangen. Dit
kan als er een SPAM-systeem bij de provider is geactiveerd of er bij de instellingen een vinkje
staat bij het bewaren van een kopie op de server.
Je hebt een mailprogramma (Windows Live Mail, Thunderbird, enz.) nodig op je computer.
IMAP lost de nadelen van POP op: je kunt meerdere applicaties gebruiken om dezelfde inbox
te benaderen en je e-mail blijft bewaard als je computer crasht. Echter is het iets lastiger om
je e-mail offline te lezen, omdat de e-mail op de server staat. Bovendien gebruikt e-mail
opslagruimte van je webruimte bij de accountleverancier (Microsoft, Google,enz)
POP of IMAP is geen keuze of de een of de ander, want beide kunnen gelijktijdig benut
worden. Een én én situatie dus.
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