
  Gebruik webmail voor Vivenz medewerkers 

Beste medewerkers, 

Zoals bekend is in het weekend van 13 maart ‘20 de e-mail van Vivenz overgezet naar de MEE-Vivenz 
omgeving. Dit was nodig voor de aankomende migraties van de afdelingen TB, EDH en BSR. In dit 
weekend is er meer bekend geworden omtrent het Corona virus en dat iedereen thuis ‘’moet’’ 
werken waar mogelijk. Zoals u begrijpt is de impact voor IT-innovators hierin ook te merken, al zijn 
wij wel nog steeds 100 % operationeel wordt er een groot beroep gedaan op onze helpdesk. 
Hierdoor kan het zijn dat u langer in de wacht staat zoals u van ons gewend bent, we doen er alles 
aan om u optimaal te blijven te bedienen.  

We wensen u veel sterkte en gezondheid in deze vreemde tijden.  

Onderstaand vind u een handleiding hoe u gebruik kunt maken van de webmail omgeving van MEE-
Vivenz. Dit kunt u gebruiken wanneer u problemen ervaart met Outlook op de Vivenz omgeving. 
Heeft u hier toch problemen mee dan verzoeken we u om een e-mail te sturen naar support@it-
innovators.nl we zullen u dan z.s.m. terugbellen.  

Met vriendelijke groet, 

Het team van IT-innovators 

-- 

Gebruik webmail 

Ga vanaf uw werkplek naar de volgende link: https://outlook.office365.com/  

Log hier in met uw Vivenz mail adres. 

LET OP; voor medewerkers van de TB, EDH en BSR blijft het oude mailadres actief maar is deze 
aangepast naar de nieuwe standaard van MEE-Vivenz. De nieuwe standaard is 
voornaam.tussenvoegselachternaam@vivenz.nl dus niet meer 
voornaam.tussenvoegsel.achternaam@vivenz.nl De puntjes tussen tussenvoegsel en achternaam zijn 
hier uit gehaald. U ontvangt dus ook nog e-mail op uw oude mailadres omdat deze als alias is 
toegevoegd.  
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Vul in het volgende scherm uw wachtwoord in, en klik op aanmelden.  

 

 

Wanneer u het volgende scherm te zien krijgt dan vult u de gegevens in zoals op onderstaande 
afbeelding te zien zijn, Taal; Nederlands en Tijdzone +01:00 Amsterdam, Berlin etc. Klik hierna op 
Opslaan.  
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Hierna komt u in de webmail omgeving terecht van MEE-Vivenz.  

 

Veelvoorkomende handelingen  
 
Een handtekening instellen  

• Klik rechtsboven in beeld op het tandwieltje>Kies ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’ 
• Kies links in het menu voor ‘E-mail’> ‘Opstellen en beantwoorden’ > ‘E-mailhandtekening’ 
• Stel een handtekening in en klik op ‘Opslaan’ 
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Een gedeelde postbus toevoegen aan de weergave  
• Rechtsklik op het kopje ‘Mappen’ links in het menu 

 
 

• Geef de naam op van de gedeelde postbus die je wilt toevoegen en klik op ‘Toevoegen’  
• De gedeelde postbus komt er nu in het menu links bij te staan  

 
Automatisch antwoorden instellen (afwezigheidsbericht)  

• Klik rechtsboven in beeld op het tandwieltje  > Kies ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’  
• Kies links in het menu voor ‘E-mail’> ‘Opstellen en beantwoorden’ > ‘Automatisch 

antwoorden’  
• Stel een automatisch antwoord in en klik op ‘Opslaan’  

 
De gespreksweergave uitschakelen  
 
Standaard worden berichten in Outlook per gesprek gegroepeerd en weergegeven. Als je dit niet 
prettig vindt werken kun je dit uitschakelen:  

• Klik rechtsboven in beeld op het tandwieltje > Ga naar de sectie ‘Gespreksweergave’  
• Kies ‘Uit’  

 
De prioriteits-postbus uitschakelen  

• Klik rechtsboven in beeld op het tandwieltje > Ga naar de sectie ‘Gespreksweergave’  
• Schakel het schuifje uit bij ‘Postvak IN met prioriteit’  
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Werken met Agenda  

 

Veelvoorkomende handelingen  
Agenda delen  

• Klik op het knopje ‘Delen’ bovenaan > Geef de persoon op waarmee je je agenda wilt delen 
en kies het machtigingsniveau > klik op 'Delen'  

 
Gedeelde agenda inzien  

• Ga naar het kopje ‘Agenda importeren’ links > In de meeste gevallen kies je ‘Uit adreslijst’ > 
Geef een naam op en klik ‘Toevoegen’. De agenda kont nu links in het menu erbij te staan  

 
Anderen uitnodigen voor een afspraak  

• Maak een nieuwe afspraak door te dubbelklikken of via het knopje ‘Nieuwe gebeurtenis’ 
bovenaan  

• Geef bij het vakje Deelnemers de vereiste deelnemers op  
• Kies een datum of blader door de kalender rechts met de pijltjes, met kleuren wordt de 

(on)beschikbaarheid van alle deelnemers aangegeven  
• Klik op de kalender voor een tijd of kies een tijd uit de voorgestelde tijden  
• Als je een Teams vergadering wilt plannen (online audio/video vergadering) selecteer dan 

het schuifje ‘Teams-vergadering’  
• Klik op ‘Verzenden’ als je klaar bent  

 


