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Stappenplan ingebruikname nieuwe ZorgMail Veilig verzenden plug-in  
  
Stap 1 Kijk welke versie van de Veilig verzenden plug-in u nu gebruikt  
 
Hoe? Door in een concept e-mail de muis te houden op de ‘Veilig verzenden knop’:   

     

  
  

   Figuur 1: plug-in versie 2.11.5.0  
 

 

Stap 2 Kijk in onderstaande tabel welke acties voor u van toepassing zijn    
 
Wanneer u als beheerder of als gebruiker eerder bij de installatie koos voor ‘Informeer mij 
wanneer er ZorgMail Veilig verzenden updates beschikbaar zijn’ krijgt u bij het herstarten van 
uw Outlook client een notificatie en kunt u direct updaten naar de laatste beschikbare versie.  
 

Huidige versie 
plug-in  

Uit te voeren stappen  

1.0 tot 2.10.2  U gebruikt een pré NTA 7516 versie 
  
1. Raadpleeg de installatiehandleiding en kijk bij uw Windows versie 

welke voorbereidende acties benodigd zijn   
2. Deinstalleer de huidige versie van de Veilig verzenden plug-in  
3. Installeer een van de volgende versies:   

• v2.12.1 – NTA 7516 versie. Gebruik deze versie wanneer uw 
organisatie al voldoet aan NTA 7516 of van plan is binnenkort 
hieraan te gaan voldoen  

• v2.10.4 – Pré NTA 7516 versie 
   

2.10.3 of 2.10.4 U gebruikt een pré NTA versie die voldoet en hoeft geen actie te 
ondernemen.  
 
Overweeg om v2.12.1 in gebruik te nemen. Dit is de NTA 7516 
versie. Gebruik deze versie wanneer uw organisatie al voldoet aan NTA 7516 
of van plan is binnenkort hieraan te gaan voldoen.  

 

2.11.0 tot 2.11.5  U gebruikt een NTA 7516 versie 
  
1. Raadpleeg de installatiehandleiding en kijk bij uw Windows versie 

welke voorbereidende acties benodigd zijn  
2. Deinstalleer de huidige versie van de Veilig verzenden plug-in  
3. Installeer de laatste versie van de Veilig verzenden plug-in, v2.12.1 

  

2.11.6 of hoger  U gebruikt een NTA versie die voldoet en hoeft geen actie te ondernemen.  
 
Wij adviseren u echter om de uw versie te updaten naar de laatste versie 
van de plug-in, v2.12.1   

https://enovationgroup.com/wp-content/uploads/ENO_NL_ZorgMail_Installatiehandleiding-ZorgMail-Secure-e-mail.pdf#page=19
https://enovationgroup.com/wp-content/uploads/ENO_NL_ZorgMail_Installatiehandleiding-ZorgMail-Secure-e-mail.pdf#page=19
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Tip! Met de release notes kunt u de functionaliteit van de verschillende versies met elkaar 

vergelijken. Wilt u meer weten over NTA 7516? Kijk dan op onze ZorgMail NTA 7516 pagina: 

https://enovationgroup.com/nl/service-support/aanpassingen-nta-7516/  

 

Advies! Vanaf versie 2.11.3 kan tijdens de installatie worden aangegeven of u een notificatie 

wilt ontvangen wanneer er een nieuwe update van de ZorgMail Veilig verzenden add-in 

beschikbaar is. Maakt u hier gebruik van dan krijgt u een notificatie bij het opstarten van 

Outlook geïnformeerd. 

 

 

De installatiebestanden van de ZorgMail Veilig verzenden plug-ins zijn als download beschikbaar. 
De ZIP bestanden bevatten naast de release notes ook een ‘Lees dit eerst’ document, met 
informatie voor beheerders voor het ‘pushen’ van instellingen naar eindgebruikers:  

o v2.12.1 – NTA 7516 versie: enovationgroup.com/nl/service-support/alle-
downloads/veilig-verzenden-plug-ins/  

o v2.10.4 – pré NTA 7516 versie: enovationgroup.com/nl/service-support/alle-
downloads/outlook-oude-versie/   
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