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1 INLEIDING
Om een domeinnaam te laten werken, zijn zogenaamde DNS-instellingen nodig voor o.a. website en email. De afkorting DNS staat voor Domain Name System.
DNS is de naam van het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om namen van
computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. Hoewel dit "vertalen"
genoemd wordt, gaat het gewoon om opzoeken in tabellen. In de tabellen zijn namen aan nummers
gekoppeld.
Om uw domeinnaam eenvoudig aan uw Qaleido-omgeving te koppelen is een wijziging in het DNS
nodig van de zogenaamde MX-records (e-mailrecords). Hieronder vindt u een handleiding voor normale
gebruikers en één voor systeembeheerders/ervaren gebruikers.

De handleiding is opgedeeld in een aantal hoofdstukken:

Handleiding normale gebruikers
Handleiding Systeembeheerders
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2 HANDLEIDING NORMALE GEBRUIKERS
U kopieert onderstaande, cursieve tekst, typt uw domeinnaam in op de daarvoor bestemde plaats, en
verstuurt de tekst naar uw provider. Wacht op de reactie en houd er rekening mee dat het soms wel 36
uur kan duren voordat deze instellingen actief zijn (na de wijziging in het DNS).

Let op:

Verstuur onderstaande tekst pas naar uw provider als u een opleveringsbrief hebt
ontvangen van Qaleido:

Beste Provider,
Vanaf nu wil ik mijn e-mail draaien via een ander platform. Hiervoor moeten de MX
records van mijn domein worden aangepast. U kunt dit per direct doorvoeren.

Kunt u ervoor zorgen dat de MX records van mijn domeinnaam [vul hier uw
domeinnaam in] als volgt staan ingesteld:

Prioriteit/preferentie

Hostname

10

mx103.qaleido.com

10

mx102.qaleido.com

10

mx101.qaleido.com

10

mx104.qaleido.com

Let op! Het klopt dat voor alle records dezelfde prioriteit 10 moet worden ingesteld.

Graag hoor ik van u wanneer bovenstaande wijziging is doorgevoerd. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Uw naam

Zodra u antwoord hebt ontvangen van uw provider, kunt u de wijziging testen door een e-mail naar uw
e-mailadres op het Qaleido-platform te sturen. De wijziging is actief op het moment dat uw e-mail op
het shared platform binnenkomt.
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3 HANDLEIDING SYSTEEMBEHEERDERS
Onderstaande MX records moeten worden ingesteld om e-mail op uw ge-loadbalanced Qaleido platform
te laten bezorgen.

Prioriteit/preferentie

Hostname

10

mx103.qaleido.com

10

mx102.qaleido.com

10

mx101.qaleido.com

10

mx104.qaleido.com

Let erop dat voor elk MX record dezelfde prioriteit (10) moet worden opgegeven.

Als de opleverbrief van Qaleido is verstuurd, hoeft er op het shared platform van Qaleido geen
instelling meer te worden gewijzigd om e-mail te ontvangen. Het wijzigen van de MX-records voor DNS
zou de laatste stap moeten zijn.
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