Mails bewaren?
Gmail bewaart alle mails die u niet weggooit. Toch vinden sommige mensen het fijn
om een mailarchief op de eigen computer, een externe harddisk of usb-stick te
bewaren. Dat kan! Download hiervoor de gegevens en sla deze gemakkelijk op. Het
is ook mogelijk om mailtjes te printen. Dan heeft u altijd een copy bij de hand.

Mails opslaan op de pc
Maak zo een mailarchief op de pc met alle belangrijke mails uit uw Gmail-account.
 Surf naar
 www.gmail.com en log in als u nog niet bent ingelogd.
 Klik rechtsboven op uw initialen of profielfoto:



Klik op Je Google-account beheren.



Klik links op Gegevens en personalisatie.
Klik onder 'Je gegevens downloaden, verwijderen of hier een plan voor maken'
op Download je gegevens.










Klik op Selectie van alle items ongedaan maken.
Zet een vinkje achter E-mail als dit er nog niet staat.
Klik onderaan op Volgende stap.

Selecteer zo nodig onder 'Leveringsmethode' de optie Downloadlink
verzenden via e-mail.
Klik op Export maken. U ontvangt een mail met een downloadlink wanneer het
archief klaar is.

Mailarchief bekijken
Bekijk zo de mails die u op de pc hebt opgeslagen.



Open de e-mail waarin staat dat het archief klaar is.





Klik op Je bestanden downloaden. Soms staan er meerdere downloadlinks.
Dit komt omdat er te veel bestanden zijn om in één keer te downloaden. Klik in
dat geval bijvoorbeeld op 1 van 2 downloaden en 2 van 2 downloaden.
Log eventueel nogmaals in met uw Google-account.



Klik op Downloaden. In Chrome wordt het bestand direct gedownload.



Open de Verkenner en ga naar de map waarin uw downloads binnenkomen.
Dat is vaak de map 'Downloads'.



Het zip-bestand met uw mailarchief heet 'Takeout'. Klik met de rechtermuisknop
op de map > Alles uitpakken > Uitpakken om het zip-bestand uit te pakken.
Dubbelklik vervolgens op de map met dezelfde naam om het archief te bekijken :



In het bestand archive_browser.html bevindt zich informatie over het bestand
dat zich in de map E-mail bevindt. Dubbelklikken levert in de internet-browser
(in mijn geval Microsoft Edge) de info op. Het bestand in de map E-mail heet
Alle e-mail, inclusief ……. Dit is een MBOX-bestand. Dit bestand laat zich weer
importeren in Gmail.
Het html-bestand geeft een link naar de mogelijkheden om via Gmail alles goed
te bekijken:



MBOX-bestand kunt u in een speciale map op de harddisk van de computer,
een externe harddisk of een usb-stick opslaan. Ook individueel te downloaden
e-mailberichten kunt u hierin opslaan.



Hieronder een link om MBOX-bestanden te beheren met behulp van het
mailprogramma van Thunderbird.
How to Download Your Gmail MBOX Data and What to Do With It (makeuseof.com)



Mailstore Home is ook een handige app waarmee je een MBOX bestand kunt
openen, bekijken en doorzoeken. U kunt de app ook gebruiken om de mail te
exporteren.



Hiermee kan je mail archiveren, maar je kunt ook een MBOX-bestand openen
en exporteren naar verschillende IMAP-servers zoals bijvoorbeeld Gmail. Je
kunt ook exporteren naar andere e-mailprogramma’s zoals Thunderbird en
Outlook.




Hierboven zie je de verschillende mogelijkheden om naar verschillende emailprogramma’s te exporteren.
Tenslotte is het ook mogelijk om in het MBOX-bestand naar bepaalde emailberichten te zoeken. Een zoektocht met als zoekterm ‘MCCA’ leverde een
grote verscheidenheid aan e-mailberichten op:

E-mailberichten vanuit Gmail downloaden
U kunt natuurlijk periodiek een nieuw MBOX-bestand aanmaken om uw archief upto-date te houden. Natuurlijk kunt u ook individuele e-mailberichten vanuit Gmail
downloaden.




Surf naar
www.gmail.com en log in als u nog niet bent ingelogd.
Open het bericht dat u wilt downloaden. Klik op de drie verticale puntjes
rechtsbovenaan.



Klik op het daaropvolgende uitrolmenu op Bericht downloaden.



Het bericht is daarna via de verkenner terug te vinden in de map Downloads.
Het is een eml-bestand. Door dubbel op dit bestand te klikken kunt u het mailtje
teruglezen in het Windows mailprogramma. Uiteraard kunt u het bestand dan
ook opslaan in een eerder gemaakte map.

Een mail uitprinten op de computer





Zet de printer aan.
Ga naar www.gmail.com en log in met uw mailadres en wachtwoord.
Klik op de map waarin het e-mailbericht staat dat u wilt uitprinten.
Klik op het desbetreffende mailtje.

Rechtsboven in de e-mail staat een pictogram van een printer
. Klik hierop.
Het afdrukvoorbeeld van de e-mail opent. Pas eventueel een paar
printinstellingen aan, bijvoorbeeld de afdrukstand.
 Klik op Afdrukken of OK.
De e-mail wordt geprint.



Een mail uitprinten op Android
Zet de printer aan.
 Open de Gmail-app.
 Tik op de e-mail die u wilt uitprinten.
 Tik rechtsboven op de drie verticale puntjes.
 TIk op (Alles) Afdrukken.
 Het afdrukvoorbeeld opent.
 Tik op Afdrukken (het groenwitte icoon rechtsboven).
De e-mail wordt geprint.


Een mail uitprinten op de iPhone/iPad
Deze functie werkt alleen als er een Air-print printer door de IPhone of IPad
kan worden gedetecteerd.








Zet de printer aan.
Open de Gmail-app.
Tik op de e-mail die u wilt uitprinten.
Tik rechtsboven op de drie horizontale puntjes.
TIk op Alles Afdrukken.
Het afdrukvoorbeeld opent.
Tik op Alles Afdrukken.

