
Backup mailserver service 
 
 
Heb je een eigen mailserver, en zoek je een gratis mogelijkheid voor fallback  (een 
andere mailserver die tijdelijk jouw mail ontvangt op het moment dat jouw 
server/internetverbinding niet in de lucht is) 
 

 
Op de website van rollernet.us (http://rollernet.us/) maak je een account aan, klik op: 
Backup Mail Server – Secondary MX 
 

Klik op:  
 



 
Vul het formulier in (met je eigen gegevens, bovenstaande zijn fictief) 
Klik op submit, je ontvangt een mail met een Confirmation Key 
 

 
Kopieer en plak de Key (om typefouten te voorkomen en klik op submit



 
Je account is geactiveerd, klik op log in 
 

 
Log in (met je zojuist aangemaakte gegevens) 
 

 
Klik op Mail Domain Settings 



 
Kies voor Secondary MX (single/multi dest.), en klik op next 
 

 
Vul je domainnaam in, kies bij logging wat je wilt (Filter Only, All of None) 
En bij Comment kan je een eigen tekst invullen, klik op submit 
 



 
Eventueel kan je meerdere domains onder hetzelfde account beheren 
 
Klik op:  (in bovenstaand venster) 
 

 
Lees bovenstaande scherm door, het gaat voornamelijk om de MX-records van 
rollernet.us, deze moet je opgeven bij je DNS setting (afhankelijk waar je dit host, dit kan 
in mijn geval zoneedit (http://www.zoneedit.com) zijn, maar kan ook daar waar je 
domainname is geregistreerd, DNS aanpassen valt buiten deze handleiding, omdat je dat 
mogelijk zelf wel weet 



Aanpassingen in Exchange System Manager: 
 

 
Open Exchange System Manager, browse naar connectors en klik rechts op  
SMTP Outbound (of hoe je zelf je SMTP connector genoemd hebt, en klik op: properties 
 



 
Klik op het tabblad advanced en selecteer: Request ETRN/TURN from different server 
Vul bij Server: de MX-record van rollernet.us in 
- mail.rollernet.us 
- mail2.rollernet.us 
Kies een schedule waar jij je goed bij voelt (per 15 minuten of per uur selecteerbaar) 
Klik op knop Domains… 
En voeg hier je domain toe (b.v. alfredo.nl) 
Vanaf nu is alles ingesteld en voorbereid en komt je mail altijd binnen 


