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Snel gedaan: drie manieren om e-mailberichten op te slaan 
 
1. Meerdere bijlagen uit een e-mailbericht in één keer opslaan: 

a. Open het mailbericht waarmee de bijlagen zijn toegezonden. 
b. Kies: bestand. 
c. Daarna: bijlagen opslaan. 
d. Vervolgens: alle bijlagen opslaan. 
e. Kies: o.k. en álle bijlagen worden opgeslagen in de map die jij hebt aangegeven.  

 
2. Indien je niet álle bijlagen bij een e-mailbericht wilt archiveren maar slechts 

één ervan, dan kun je dit als volgt doen: 
a. Je hoeft het e-mailbericht niet te openen, maar je kunt direct met de 

rechtermuisknop op de e-mail klikken. 
b. Kies: bijlagen weergeven. 
c. Klik op de gewenste bijlage. 
d. Kies: opslaan en de bijbehorende directory waarin je het bestand wilt opslaan.  

 
3. Een e-mailbericht sámen met de bijlagen in één keer opslaan: 

a. Ga op het mailbericht staan. 
b. Kies: bestand. 
c. Kies: opslaan als en daarna de directory waarin je het bericht mét de bijlagen wilt 

opslaan. 
d. Nog voordat je het bericht opslaat, kies je in het onderstaande vak (waarin het 

bestandsformaat staat aangegeven) voor opslaan als: outlook-berichtindeling (klik 
hiervoor op het pijltje naar beneden achter het in te vullen vlak). 

e. Je bestand staat nu als een envelop weergegeven in de door jou gekozen 
directory. Dit bestand kun je altijd openen met verkenner (verkenner start je met 
de windows-toets op je toetsenbord + E). 

 
 
Is het archiveren van e-mail goed geregeld? 
Tijd voor e-mailbeleid 
Knelpunten bij archiveren 
Archiveren van e-mail 
Deze documenten archiveren! 
Hoe kan ik mijn inbox zo leeg mogelijk houden? 
 
Boek: Werkwijzer elektronisch archiveren 
Training: Manage je mailbox in Outlook 
Training: Manage de informatiestromen op het secretariaat 
Training: De secretaresse als gatekeeper 
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