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CompUsers: Mail en Web voor leden
Sander Wendling en Henk van Andel

CompUsers is voor leden al heel lang actief met email op een eigen
mailserver. Dat begon al onder het domein doge.nl. Later kwam daar het

domein DOSgg.nl bij. De meeste 'mailklanten' doen dat onder een
subdomein, maar met beperkte functionaliteit. Tijd voor een inhaalslag.

Tevens wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd.
Op het gebied van computers en speci‐aal op het gebied van internet zijn deontwikkelingen zeer snel gegaan. Toenindertijd de DOSgg gratis mailaccountsaanbood aan haar leden, was dat een be‐langrijk voordeel. Voor internettoegangmoest toen per tijdseenheid betaaldworden. Ook de DOSgg bood deze ser‐vice aan, maar dan tegen heel concurre‐rende tarieven.
De eerste mailserver stond bij RuudUphoff thuis, met een 'snelle' ADSL‐ver‐binding. Daarna is de DOSgg mailserviceenige tijd door Hobbynet (HCC) uitge‐voerd, doch dat leverde te veel be‐heersproblemen op. Vervolgens is eenserver in een datacentrum in Amster‐dam ondergebracht. Die draait nu nog,maar begint tekenen des tijds te verto‐nen, zowel technisch als qua functionali‐teit.

Het 'oude' mailsysteem
Een aantal leden heeft nog een mailac‐count onder het doge.nl domein. Bij‐voorbeeld doge1234567@doge.nl. Decijferreeks 1234567 staat hierin voorhet HCC lidnummer. Dit werkt als mail‐adres, maar het is natuurlijk geen 'mooi'e‐mailadres. Om het wat mooier en ge‐makkelijker voor de gebruikers te ma‐ken, heeft ieder ook (ten minste) éénalias, bijvoorbeeld janjansen@doge.nl.
De meeste leden met een mailaccountbij CompUsers hebben dat onder eensubdomein van doge.nl of dosgg.nl.Deze konden indertijd door elk lid aan‐gemaakt worden op de website van Com‐pUsers. Voor het domein DOSgg.nl is datnog steeds mogelijk, maar we lopen erin verband met de veranderingen nuniet mee te koop.
Een voorbeeld van een subdomein vanJan Jansen is jansen.DOSgg.nl. Elk sub‐domein heeft één mailbox, met in ditgeval als vast mailadres 'post‐master@jansen.DOSgg.nl. Jan kan daar‐in zelf een aantal 'aliassen' aanmaken,bijvoorbeeld jan@jansen.DOSgg.nl, do‐ra@jansen.DOSgg.nl, dochter@jan‐sen.DOSgg.nl enzovoort.
Jan Jansen krijgt nu alle mail voor hetsubdomein jansen.DOSgg.nl binnen. Hij

kan die zelf uitsplitsen voor Jan, zijnvrouw en zijn dochter Dora. Dat kan bij‐voorbeeld door thuis een kleinemailserver te draaien. Het kan ook inhet mailprogramma op elke pc die toe‐gang heeft tot het mailaccount.
Het is ook mogelijk het mailaccount uitte voeren als 'catch all'. Alle mail diegericht is aan ….@jansen.DOSgg.nl komtdan binnen. Ook bijvoorbeeldv1agra@jansen.DOSgg.nl en anderespamtroep (tenzij die door demailserver van CompUsers werd tegenge‐houden). Dat is een nadeel.
Een voordeel is, dat je ongebreideld e‐mailadressen kunt verzinnen en gebrui‐ken. Jan zou bijvoorbeeld kunnen in‐schrijven op de site vanhetlozevissertje.nl met als e‐mailadreshetlozevissertje@jansen.DOSgg.nl. Als

mail ontvangen wordt op dit adres, danmoet die dus van hetlozevissertje.nlkomen.
Dat vond je eigenlijk wel logisch? Inder‐daad. Totdat een mail aan hetlozevis‐sertje@jansen.DOSgg.nl binnenkomtvan een firma in hengelsportartikelen.Foei, kennelijk heeft hetlozevissertje.nle‐mailadressen verkocht aan eenhandelaar? Zeker is dat natuurlijk niet,maar er rijst dan wel een verdenking.
Een aantal leden gebruikt dezemogelijkheid en zij ervaren dit als eengroot voordeel voor hun mailaccount bijCompUsers.

Het nieuwe mailsysteem
Het nieuwe mailsysteem is onderge‐bracht op een krachtige 'dedicatedserver' bij Server4You. Zij zijn heelsterk in internet‐hosting in onder ande‐re Duitsland en Amerika, maar hebbenook een vestiging in Nederland. DeCompUsers mailserver staat overigensin Straatsburg in Frankrijk in het hyper‐moderne 'datadock', dat heel zuinig metenergie omgaat. De servers nemen daargemiddeld slechts 37,2 watt op.
De server heeft een quadcore processor,8 GB RAM en 2x 1.000 GB schijfge‐heugen (in 'RAID', zodat alles 2x opge‐slagen wordt). Voor backup is dezelfde
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schijfruimte beschikbaar. En de verbin‐ding van 'datadock' met de buitenwereldgaat via vijf 'grote jongens' met eensnelheid van 150 gigabits/sec. Kortom,veel capaciteit en 'redundantie'.
Voor het beheer van de server is Pleskbeschikbaar. Dit is de meest gebruiktebeheertool voor servers. Hiermee kun jeniet 'alles', maar wel bijna alles om eenserver in te richten en te beheren.
Ook de leden met een mailaccount krij‐gen toegang tot het voor hen relevantedeel van Plesk. Zie verderop in dit arti‐

kel. Het bestaande mailaccount wordenovergezet, maar via Plesk kunnen ledenbijvoorbeeld extra mailaccounts aanma‐ken.
Momenteel heeft iedere mailgebruikerde beschikking over 10 MB schijfruimte.Dat is tegenwoordig weinig, we laten inde praktijk meer toe. Op de nieuweserver krijgt iedere gebruiker de be‐schikking over 1 GB, dus 100x zoveel.Dit kan gebruikt worden voor alleenmail, maar ook het inrichten van eenwebserver is mogelijk.

Mailadressen behouden
CompUsers is van mening dat de e‐mail‐adressen van leden behouden moetenblijven. Het wijzigen of laten vervallenvan een e‐mailadres betekent namelijkin de meeste gevallen een enorme over‐last. Je moet dan iedereen het nieuwemailadres doorgeven en hopen dat hetook wordt 'opgepikt'. En je weet zelf

vaak niet meer wie je mailadres ge‐bruikt.
Voor de leden met een …@doge.nl e‐mailadres is dat het minste probleem.Maar voor degenen met een e‐mailadresonder een subdomein is dat lastiger. Om‐dat we de leden in de toekomst zelf hunmailaccount willen laten beheren viaPlesk, moet voor ieder weer een sub‐domein worden aangemaakt.
Technisch gaat het nog ietsje anders. Denieuwe mailaccounts worden onder eensubdomein van compusers.nl aange‐maakt. Het oude subdomein onder do‐ge.nl of dosgg.nl wordt als 'domain alias'uitgevoerd. Als iemand bijvoorbeeld eene‐mail stuurt aan jan@jansen.dosgg.nl,dan ontvangt Jan Jansen deze in zijnmailbox jan@jansen.compusers.nl.

Eigen beheer met Plesk
Plesk is een programma voor het beheervan internetservers op afstand, via eenwebinterface. Dus met de browser. ViaPlesk is het mogelijk om domeinen aante maken en te beheren, directories aante maken, mailaccounts aan te makenen te beheren en nog veel meer.
Plesk is gemakkelijk en er kan weinigfout gaan. Er is ook een uitgebreide(ook Nederlandstalige) handleiding. Enop de mailserver van CompUsers is Pleskook in het Nederlands, hetgeen zelfs bijNederlandse internet hosters lang nietaltijd vanzelfsprekend is. Dit was eenvan de redenen om een server vanServer4You af te nemen.
Voor de leden met een mailaccount iseen eigen toegang tot Plesk mogelijk.Zij kunnen zich aanmelden met de ge‐gevens van hun mailaccount en krijgendan toegang tot alle functies van dit ac‐count. In ons voorbeeld krijgt dus ookdora@jansen.compusers.nl via Plesk toe‐gang tot haar mailaccount, om bij‐voorbeeld een alias of een automatischantwoord in te stellen.
Jan Jansen krijgt de inloggegevens vanzijn subdomein en kan bijvoorbeeld mai‐laccounts toevoegen of verwijderen. Ie‐der met een mailaccount binnen ditsubdomein kan zich bij Plesk aanmeldenmet de inloggegevens van zijn mailbox.Jan kan ook het mailaccount van zijndochter beheren, maar niet haar mail le‐zen, tenzij ze haar wachtwoord geeft.

Jan Jansen ontvangt de aanmeldge‐gevens voor Plesk bij het inrichten vanhet nieuwe account, inclusief een linknaar het aanmeldscherm en een linknaar de Plesk‐handleiding.

Nieuwe mogelijkheden
De nieuwe mailserver en het beheer viaPlesk biedt de gebruikers een aantalbelangrijke voordelen:• Aanmaken van extra mailaccounts,bijvoorbeeld dochter@jansen.com‐pusers.nl. De dochter heeft dan eeneigen mailbox met eigen inlogge‐gevens en wachtwoord, zodat pa nietmeer haar mail kan lezen.• Mailaccounts kunnen desgewenst in‐gesteld worden als 'catch all'; uiter‐aard maximaal één per subdomein.• Alle communicatie voor beheer en in‐loggen tussen gebruiker en server isbeveiligd d.m.v. versleuteling.• Ook de mail kan tijdens het uitlezenvan de mailbox desgewenst ver‐sleuteld worden (pop3 SSL‐protocol).Let op! Hiervoor moet het mailpro‐gramma geconfigureerd worden.• Webmail is inbegrepen. Overal terwereld kun je via een beveiligde ver‐binding je mail lezen. Plesk‐beheerbiedt de gebruiker een maximaleflexibiliteit.• Mogelijkheid van 'auto responding'.• Mogelijkheid mail door te sturen naareen ander e‐mailadres.• Mogelijkheid om mail op te halen uitandere mailboxen; handig voor dege‐nen die meerdere mailboxen hebbenom snel de mail bijvoorbeeld ook opeen smartphone te ontvangen zondertelkens 'tig' mailaccounts te moetenaanmaken op alle apparaten.• Maken en beheren van mailgroepen.• Naast het pop3‐protocol is ook hetmodernere IMAP mogelijk; de mailblijft dan op de server aanwezig. Deopslagcapaciteit van 1 GB kan je danvan pas komen!

Uitgebreide webmail
Webmail wordt gebruikt om overal terwereld je mail te kunnen lezen. Ook ineen internetcafé in Timboektoe, waarje niet eerst een mailprogramma kuntconfigureren. Dat zou je trouwens ookniet moeten willen, als je privacy opprijs gesteld wordt.Bovendien kun je met webmail ookoveral je mail verzenden. Een groot
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voordeel, want niet alle internetcafé's,hotels, bedrijven, e.d. staan toe dat gas‐ten op hun systeem mail via een e‐mail‐programma verzenden. Bovendien zouje laptop daarvoor telkens ingesteldmoeten worden. Lastig en bovendien al‐lesbehalve veilig.
Maar het webmailprogramma biedtmeer dan alleen mail:• Bijhouden van uitgebreid adresboek.• Maken en beheren van notities.• Uitgebreide agendafuncties; deel‐nemers van een gebeurtenis kunnenbijvoorbeeld automatisch per maileen bevestiging van de afspraak ont‐vangen.• Heel veel opties kunnen naar wens in‐gesteld worden.

Spam en virussen
Een belangrijke activiteit van de huidi‐ge mailserver is het uitfilteren vanspam. Heel belangrijk, want spam iseen veelvoud van 'echte' mail.Ook de nieuwe server zal mail filterenop spam, op ongeveer dezelfde wijzeals nu. Via Plesk kan de 'strengheid' vanhet filter naar behoefte aangepastworden.

Daarnaast heeft de nieuwe serverstandaard een virusfilter van de toon‐aangevende Dr Web (voor servers).ViaPlesk kan dit worden uitgezet.

Van oud naar nieuw
Voorzichtigheidshalve wordt het nieuwesysteem gefaseerd ingevoerd. Een kleinaantal accounts is al overgezet. Binnen‐kort volgen er weer 50 à 100. Totdat nade zomer alle ca. 500 mailaccounts opde nieuwe mailserver draaien.
Het liefst zouden we alles 100% 'transpa‐rant' voor de gebruikers doen, zodat zijer niets van merken. Maar dat is nietmogelijk zonder de mail enige dagenstil te leggen, omdat er altijd een ver‐

traging is totdat de nieuwe situatie dooralle DNS‐servers op de wereld is overge‐nomen.
De oplossing is het aanmaken van nieu‐we mailboxen onder het (sub)domeinCompUsers.nl. Deze zijn meteen be‐schikbaar, terwijl we de oude mailboxenonder de (sub)domeinen doge.nl enDOSgg.nl nog drie maanden actiefhouden. Gedurende deze drie maandenkun je dus je oude mail nog ophalen.
Degenen voor wie een nieuw mailac‐count wordt aangemaakt, krijgen daar‐van per e‐mail bericht. Hierin staan o.a.de gegevens van het nieuwe mailac‐count en hoe dit in de meest gebruiktee‐mail programma's moet worden gecon‐figureerd.
Het wachtwoord blijft ongewijzigd,want om veiligheidsreden gaan we geenwachtwoorden per mail toesturen. Erzal worden aangeraden het wachtwoordvia Plesk zo spoedig mogelijk te wijzi‐gen. Daarna weet je alleen zelf jewachtwoord.

Een geringe vergoeding
De mailaccounts voor CompUsers‐ledenwaren tot nu toe gratis. Dat wil zeggen,in het begin was dit gekoppeld aan debetaalde internettoegang, maar datwerd indertijd overgedragen aan HCC‐net.We zien dat niet alle mailaccounts ac‐tief worden gebruikt. Daarom is deregel ingevoerd dat een mailaccount naeen jaar inactiviteit wordt opgeheven,zodat we daar niet voor niets nog tijden kosten in blijven steken.
Enerzijds om de kosten te dekken, maaranderzijds om te vermijden dat inactie‐ve mailaccounts worden aangehouden,zal in de toekomst een kleine bijdrageworden gevraagd, te weten € 12/jaarinclusief BTW. Dit gaat in op 1 januari2012, tot die tijd is het dus nog gratis.
Gezien de extra mogelijkheden is dittarief heel schappelijk. Betaling per au‐tomatische incasso bij vooruitbetaling(of per acceptgiro voor € 2,50 extra).Daarover komt uiteraard nog bericht te‐gen het eind van het jaar.
De service is niet alleen voor de huidige'mailklanten'. Ieder lid kan er gebruikvan maken door te bestellen via deeShop. Dat kan meteen.
We onderzoeken ook nog de mogelijk‐heid om webhosting aan te kunnen bie‐den. Zodra er over het aanbieden vandeze service meer duidelijkheid is, zul‐len wij u hierover verder informeren.

Beheerders mailserver
De huidige mailserver werd vooral door Kees van Eeten opgezet enbeheerd. Zijn deskundigheid op het gebied van Linux en internetkwamen daarbij goed van pas. Kees kwam aan het roer toen hetmailbeheer terugkwam van Hobbynet bij de DOSgg, ongeveer achtjaar geleden. Zowel de hardware als de software waren bij Kees ingoede handen.
Er ging vrij veel tijd en energie in zitten om het systeem op te bouwen, maar ook omhet te beheren. Er waren vaak aanpassingen nodig, vooral om de toenemende stroomspam de baas te blijven.
Kees geniet al een aantal jaren van zijn pensioen. Voor een groot deel deed hij datdoor veel tijd te steken in het beheer van de mailserver van CompUsers, naast eenaantal andere essentiële taken in het WebTeam. Maar in de toekomst wil hij er meeropuit trekken met zijn echtgenote en camper. Hetgeen inhoudt dat hij minder tijd be‐schikbaar heeft voor CompUsers.
Na de overgang naar de nieuwe mailserver zal Kees geheel terugtreden als 'mail‐master', enkele andere taken blijft hij voorlopig nog doen. Het is dus nog geen af‐scheid, maar toch wil het bestuur van CompUsers Kees van Eeten vast bedanken voorzijn grote inzet.
Het stokje van de 'mailmaster' zal worden overgenomen door het bestuurslid SanderWendling. In het dagelijks leven beheert hij onder andere webservers.
De policy van CompUsers is om voor alle activiteitenclusters altijd (ten minste) tweebeheerders te hebben. Je begrijpt het al: er is nog een vacature. Iets voor jou? Stuurdan een mail aan voorz@CompUsers.nl.
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