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Overzicht 

Stellar OST to PST Converter biedt een complete oplossing om OST bestanden naar Microsoft Outlook 
Personal Storage (PST) bestanden om te zetten. Het geeft u ook een optie om e-mails in andere 
formaten op te slaan. 

De software converteert een compleet OST bestand PST mailbox waaronder inhoud, zoals e-mails, 
bijlagen, contacten, kalenders, taken en agenda’s. U kunt ook emails in n van de volgende formaten 
opslaan: 

 MSG 

 EML 

 PDF 

 HTML 

 RTF 

Om data van een nieuw, omgezet bestand te kunnen zien, moet je het nieuwe bestand importeren naar 
MS Outlook. 

Stellar OST to PST Converter zorgt ook voor herstel van per ongeluk verwijderde e-mails die je uit de 
map verwijderde items hebt gehaald. Na het converteren van een OST bestand, toont de software de 
originele content. Alle mappen van het originele OST bestand worden getoond, samen met hun inhoud in 
een drie paneel structuur. 

Wat is er Nieuw in Deze Versie? 

 Ondersteuning voor MS Office 2016. 

 Ondersteuning om de licentie van de geregistreerde software over te dragen naar andere 
computer. 

 Optie om gedeeltelijk gegevens opslaan in demoversie. 

Belangrijkste Functies: 

 Stelt je in staat berichten in een 3 delig formaat te zien. 

 Selectieve conversie van e-mails. 

 Zoekoptie om mails sneller te vinden. 

 Converteert e-mails, , kalenders, contacten, aantekeningen, taken en agenda’s agenda’s van 
OST bestanden. 

 Herstelt formatering van RTF en HTML berichten. 



 Ondersteunt conversie van versleutelde OST bestanden. 

 Geconverteerde mailbox wordt opgeslagen als nieuw PST bestand op alle schrijven (waaronder 
netwerkschijven) zichtbaar voor de host computer.  

 Kan enkele mailberichten opslaan in MSG, EML, RTF, HTML, en PDF formaat. 

 Nieuwe GUI - kijken en voelen wedstrijden MS Office 2007 / 2010 / 2013 GUI. 

 Ondersteuning voor MS Office 2013, 2010 (32 bit en 64 bit versie). 

 Verbeterde voorbeeld functie voor kalenders, taken, tijdschriften, en contacten. 

 Klik met de rechtermuisknop optie om e-mails te slaan in een van de volgende formaten van 
voorbeeld gedeelte zelf - MSG, EML, RTF, HTML en PDF. 

 Optie om gescande e-mails en berichten als per Datum regelen, Van, Aan, Onderwerp, Type, 
Bijlage, en het belang. U kunt ook regelen het gescande e-mails in de vorm van groepen. 



Installatieprocedure 

Voordat u de software installeert, zorgen ervoor dat uw systeem voldoet aan de minimale 
systeemvereisten. 

Minimum Systeemvereisten: 

 Processor: Pentium Class 

 Besturingssysteem: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP 

 Memory: 512 MB 

 Harde Schijf: 50 MB vrije ruimte 

 MS Outlook: 2016 / 2013 / 2010 / 2007 / 2003 / 2002 (XP) / 2000 

 Internet Explorer: Versie 6.0 en hoger 

Om de software te installeren: 

1. Double-klik StellarOSTtoPSTConverter.exe executable bestand om de installatie te starten. 
Set-up - Stellar OST to PST Converter dialoogvenster verschijnt. 

2.  Klik Volgende. Dialoogvenster Licentieovereenkomst wordt weergegeven. 

3. Kies Ik ga akkoord met de overeenkomst optie. Volgende knop wordt ingeschakeld. Klik 
Volgende. Kies Bestemmingslocatie dialoogvenster verschijnt. 

4. Klik Blader naar Kies de bestemming pad waar de setup-bestanden worden opgeslagen. Klik 
Volgende. Kies Start Menu Mappen dialoogvenster verschijnt. 

5. Klik Bladeren om het pad te bieden voor snelkoppelingen programma's. Klik Volgende. Kies 
Extra Gemaakt dialoogvenster verschijnt. 

6. Kies selectievakjes als per uw keuze. Klik Volgende. Klaar om het dialoogvenster Install 
verschijnt. 

7. Controleer uw kiesions. Klik Terug als u deze wilt wijzigen. Klik nu op Install om de installatie te 
starten. Het Venster installeren geeft het installatieproces. 

8. Na voltooiing van de installatie, de voltooiing van de Stellar OST to PST Converter Setup 
Wizard Venster wordt weergegeven. Klik Voltooien. 

Nota: Start Stellar OST to PST Converter check box om te voorkomen dat de software automatisch 
start. 



De lancering van de Software 

Stellar OST to PST Converter starten in Windows 10: 

 Klik op de Stellar OST to PST Converter tegel op het beginscherm. Of,  

 Dubbelklik op Stellar OST to PST Converter bureaublad icoon. 

 Klik op de Stellar OST to PST Converter tegel op het beginscherm. 

 

Stellar OST to PST Converter starten in Windows 8.1 / 8: 

 Klik op de Stellar OST to PST Converter tegel op het beginscherm. Of,  

 Dubbelklik op Stellar OST to PST Converter bureaublad icoon. 

 

Stellar OST to PST Converter starten in Windows 7 / Vista / XP: 

 Klik Start ->Programma’s-> Stellar OST to PST Converter -> Stellar OST to PST Converter. 

Of, 

 Dubbelklik op Stellar OST to PST Converter bureaublad icoon. Of, 

 Klik Stellar OST to PST Converter in Snelle start werkbalk. 



Gebruikersinterface 

Stellar OST to PST Converter heeft een eenvoudige en makkelijk te gebruiken Graphical User Interface 
(GUI). De GUI van Stellar OST to PST Converter lijkt op de GUI van MS Office 2007. 

Na het starten van de software, verschijnt het belangrijkste user interface zoals hieronder weergegeven: 

 

De gebruikersinterface bevat menu's en knoppen waarmee u toegang tot verschillende featuresof de 

software met gemak. 

Wanneer je begint Stellar OST to PST Converter, de Selecteer Outlook Mailbox dialoogvenster 

geopend zoals hieronder weergegeven: 

 

Om een OST bestand te selecteren, klik op de Selecteer Outlook Bestand knop. Selecteer het OST 
bestand dat geconverteerd moet worden en klik op Start om het proces van conversie aan te laten 
vangen. 



Stellar OST to PST Converter kunt u ook zoeken naar OST-bestanden,voor het geval u niet de locatie 
van het OST-bestanden te kennen, die u wilt converteren. Klik op Vinden OST-bestand knop, zoeken 
Mailbox dialoogvenster geopend. Gebruik Kijk in het station waarin u wilt zoeken OST-bestanden op te 
geven, en klik vervolgens op Start om te zoeken naar bestanden. 

Nota: Selecteer Outlook Mailbox dialoogvenster kan ook door het selecteren Selecteer Outlook mailbox 

in het menu Bestand te openen. 



Menu's 

Bestand 

Selecteer Outlook Mailbox 

Opent Selecteer Outlook Mailbox dialoog 
box, gebruik wat u kunt kiezen / zoeken 
naar  PST bestanden. 

Geconverteerde Bestand Opslaan 

Slaat het PST bestand op de 
gespecificeerde locatie op.  

Vind Bericht 

Gebruik deze optie om bepaalde emails en 
berichten te zoeken van de lijst van 
gescande emails. 

 

 

 

 

Bestand Menu 

 

Zien 

Wisselen leesvenster 

Gebruik deze optie om te switchen tussen 
horizontale en verticaal beelden van het 
leespaneel. 

Log Report 

Gebruik deze optie om het log report te 
zien. 

 

 

Zien Menu 

 

Hulpmiddelen 

Update Wizard 

Gebruik deze optie om je software bij te 
werken.   

Hulpmiddelen Menu 

 



Kalenders 

Dag 

Gebruik deze optie om alle inschrijving van 
een bepaalde dag van de lijst van 
gescande mails op te geven. 

Werkweek 

Gebruik deze optie om alle inschrijving van 
een werkweek (van maandag tot en met 
vrijdag) op te geven. 

Week 

Gebruik deze optie om alle inschrijving van 
een week (van maandag t/m zondag) op te 
geven. 

Maand 

Gebruik deze optie om alle inschrijving van 
een bepaalde maand op te geven. 

GaNaar 

Gebruik deze optie om alle inschrijving van 
de huidige datum of van een bepaalde 
datum op te geven. 

 

 

 

Kalenders Menu 

 

Registratie 

Registreren 

Gebruik deze optie om de software te 
registreren na aankoop van het 
product.  

Licentie overdragen 

Gebruik deze optie om de licentie van 

de geregistreerde software over te 

dragen naar andere computer. 

 

Registratie Menu 

 



Help 

Help-onderwerpen 

Gebruik deze optie om de hulp handleiding 
van de software te openen. 

Orde 

Gebruik deze optie om Stellar OST to 
PST Converter kopen. 

Ondersteuning 

Gebruik deze optie om de support pagina 
van stellarinfo.com bezoeken. 

Knowledgebase 

Gebruik deze optie om de Knowledgebase 
artikelen van stellarinfo.com bezoeken. 

Aanvraag 

Gebruik deze optie om onderzoek te 
onderwerpen aan stellarinfo.com 

Over 

Gebruik deze optie voor meer informatie 
over de software.  

 

 

 

 

 

Help Menu 

 

Stijl 

Gebruik deze optie om naar wens te switchen 

tussen de verschillende thema’s van de 

software. Stellar OST to PST Converter biedt 

de volgende thema’s aan: Office 2007 (Blauw, 

Zwart, Zilver, Aqua), Office 2010 (Blauw, 

Zwart, Zilver), en Office 2013 Thema. 

 

Stijl Menu 

http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=21
http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
http://www.stellarinfo.com/


Knoppen 

Stellar OST to PST Converter toolbar heeft de volgende knoppen / opties: 

 

Klik op deze knop om het dialoog scherm van het Selecteer Outlook Mailbox bestand te 
openen. 

 

Klik op deze knop om het PST bestand op te slaan op een door jou gekozen locatie. 

 

Klik deze knop om tussen horizontal en verticaal beeld van het lees paneel te switchen. 
Als u op een map in het linkerpaneel klikt, zal standaard het rechterpaneel de details in 
horizontale kolommen tonen. U kunt Wisselen leesvenster ikoon aanklikken om de 
positie van de verticale kolommen te wijzigen. 

 

 

Klik op deze knop om het Log Report, dat details van het conversieproces bevat, te 
bekijken. 

 

 

Klik deze knop om Vind bericht dialoog box te openen, zoek naar bepaalde emails d.m.v. 
email van afzender, ontvanger, onderwerp of datum. 

 

 

Klik deze knop om je software bij te werken. Gebruik deze optie om te zoeken naar zowel 
grote als kleine versies van de software. 

 

 

Klik deze knop om alle inschrijving van een bepaalde Dag uit de lijst van gescande emails 
te zien. 



 

 

Klik deze knop om alle inschrijving van een Werkweek (van maandag t/m vrijdag) te zien. 

 

 

Klik deze knop om alle inschrijving van een Week (van maandag t/m zondag) te zien. 

 

 

Klik deze knop om alle inschrijving van een bepaalde Maand te zien. 

 

 

Klik deze knop om alle inschrijving van de dag van Vandaag te zien. 

 

 

Klik deze knop om alle inschrijving van een bepaalde dag te zien (elke dag met 
uitzondering de dag van vandaag). 

 

 

Klik deze knop om de software te Registreren na aankoop.  

 

 

Klik deze knop om de licentie van de geregistreerde software over te dragen naar andere 
computer. 

 

 

Klik deze knop om de handleiding van Stellar OST to PST Converter te openen. 



 

 

Klik deze knop om de software aan te schaffen. 

 

 

Klik deze knop om Stellar Information Technology Private Limited's online support 
website te openen. 

 

 

Klik deze knop om naar de Knowledgebase artikelen van stellarinfo.com te gaan. 

 

 

Klik deze knop om informatie aan te vragen bij stellarinfo.com 

 

 

Klik deze knop voor meer informatie Over de software. 

http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/


De Software bestellen 

Voor meer informatie over Stellar OST to PST Converter, klik hier. 

Om de software online te kopen, kunt u terecht op  http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=21 

U kunt ook op de Orde ikoon klikken in Help Menu op de Menu Bar om de software online aan te 

schaffen.  

Selecteer een van de methoden om de software aan te schaffen. 

Als de order bevestigd is, ontvangt u een serienummer via email, wat u moet gebruiken om de software 

te activeren. 

http://www.stellarinfo.com/nl/ost-pst-converter.htm
http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=21


 

De Software Registreren 

De demoversie is alleen voor evaluatie en moet uiteindelijk worden geregistreerd om de volledige 

functionaliteit van de software te kunnen gebruiken. De software kan worden geregistreerd met behulp 

van de licentiecode die u via e-mail ontvangt na aankoop van de software. 

Om de software te registreren: 

1. Voer de demoversie van Stellar OST to PST Converter software uit. 

2. In het menu Registratie klikt u op de optie Registeren. Het venster Registreren wordt zoals 

hieronder weergegeven. 

 

3. Kies ’Ik heb geen registratiesleutel’ (gebruik deze optie als u het product niet hebt gekocht) of 

selecteer ’Ik heb de registratiesleutel’ (gebruik deze optie als u het product al hebt gekocht). 

Volg de onderstaande stappen om de software te registreren zonder een licentiecode: 

1. Selecteer in het venster Registeren de optie 'Ik heb geen registratiesleutel'. Klik op OK om 

online te gaan en het product te kopen. 

2. Zodra de bestelling wordt bevestigd, zal een licentiecode naar de e-mail worden gestuurd die u 

tijdens de aankoop hebt gebruikt.  

3. Typ in het venster Registeren de licentiecode en klik op de knop Registeren (zorg dat u een 

actieve internetverbinding hebt). 



 

4. De melding ’Activering met succes voltooid ' wordt weergegeven nadat u het proces hebt 

voltooid. Klik OK.  

Volg de onderstaande stappen om de software te registreren wanneer u een licentiecode hebt: 

1. Selecteer in het venster Registeren de optie 'Ik heb de registratiesleutel'. 

2. U kunt kiezen uit 'Online Registratie' (gebruik deze optie om de software via internet te 

registreren) of 'Offline Registratie' (gebruik deze optie om de software handmatig/via e-mail te 

registreren wanneer om welke reden dan ook geen internetverbinding beschikbaar is). 

 Online registratie 

Online registratie is alleen mogelijk als er een actieve internetverbinding beschikbaar is. 

o Om de software online te registreren: 

1. In het venster Registeren selecteert u Online registratie. Klik OK.  

 

2. Een dialoogvenster Online registratie wordt weergegeven. 



3. Typ de Registratiecode in (ontvangen via e-mail na de aankoop van het product) in het veld 

van de registratiecode. Klik op Registeren. 

 

4. De software maakt automatisch verbinding met de licentieserver om de ingevoerde code te 

controleren. Indien de ingevoerde code geldig is, zal de software met succes worden 

geregistreerd. 

 Offline registratie 

Met offline registratie kunt u het product registreren wanneer uw computer geen internetverbinding 

heeft. 

o Om de software offline te registreren: 

1. In het venster Registeren selecteert u Offline registratie. Klik OK.  

 

2. Het dialoogvenster Offline registratie wordt weergegeven met daarin de Registratie-ID. 



 

3. Om uw licentiecode te ontvangen die nodig is om de software handmatig te registreren, moet 

u de genoemde Registratie ID mailen naar support@stellarinfo.com. 

4. Een Licentiecode wordt na het controleren van de registratie-ID en aankoopgegevens door 

Stellar Technical Support naar uw e-mailadres gestuurd. 

5. Na ontvangst van de licentiecode opent u Stellar OST to PST Converter. Selecteer in het 

venster Registeren 'Ik heb de registratiesleutel'. 

6. Selecteer Offline registratie en klik op OK. 

7. Typ de Licentiecode die u via e-mail hebt ontvangen in het veld van de licentiecode.  

 

8. Klik op Registreren om de software te activeren. Een bevestigingsbericht wordt 

weergegeven als er een geldige code is ingevoerd. Klik OK 

 
 
 
 
 

 

mailto:support@stellarinfo.com


Licentie overdragen 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair stelt u in staat om de licentie van de geregistreerde software over 

te dragen naar een andere computer waarop u de software met volledige functionaliteit wilt uitvoeren. Met 

deze bewerking wordt het product op uw huidige computer gedeactiveerd, zodat het kan worden 

geactiveerd op de nieuwe computer.  

Om een softwarelicentie van de ene naar de andere computer over te dragen, volgt u de specifieke 

stappen hieronder: 

Op doelcomputer:  

1. Draai de demoversie van de software. 

2. Klik op Registreren in het menu Registratie op de menubalk. Een nieuw dialoogvenster wordt 

weergegeven. 

3. In het venster Registeren selecteert u Offline registratie. Klik OK.   

4. Het dialoogvenster Offline registratie wordt weergegeven met daarin de Registratie ID. 

 

Op broncomputer: 

1. Draai geregistreerde versie van de Stellar Phoenix Outlook PST Repair software. 

2. In het menu Registratie op de menubalk klikt u op Licentie overdragen. 



 

3. Kopie er de Registratie ID die wordt weergegeven op de doelcomputer in het veld van de 

registratie ID op de broncomputer. 

4. Om uw Licentiecode te krijgen, klikt u op Transfer op de broncomputer. Hiermee wordt een 

licentiecode gegenereerd. 

 

5. U kunt ook de gegenereerde licentiecode op de broncomputer opslaan. Klik op de knop Opslaan 

naar bestand om de Registratie ID en de licentiecode op te slaan. In het dialoogvenster Bladeren 

naar map selecteert u de locatie waar u de gegevens wilt opslaan. Klik OK. 

6. De melding ' Licentiesleutel is opgeslagen'  wordt weergegeven nadat u het proces hebt 

opgeslagen. Klik OK. 

Hiermee wordt het product op de broncomputer gedeactiveerd en kunt u de software niet meer gebruiken 

op deze computer. 



Op doelcomputer: 

1. Typ de Licentiecode die u op de broncomputer hebt gegenereerd in het daarvoor bestemde veld 

van de licentiecode. 

 

2. Klik op Registreren om het activerings proces te voltooien.  

3. De melding ’Activering met succes voltooid ' wordt weergegeven nadat u het proces hebt 

voltooid. Klik OK. 



De Software Updaten 

Stellar geeft periodieke software-updates uit voor Stellar OST to PST Converter software. U kunt de 
software updaten om het up-to-date te houden. Deze updates kunnen een nieuwe functionaliteit, functie, 
dienst, of alle andere informatie die de software kan verbeteren, toevoegen. Update optie van de 
applicatie kan controleren op nieuwe updates. Het controleert zowel de nieuwste kleine en grote versies 
die online beschikbaar zijn. Je kunt kleine versies eenvoudig downloaden via de Update Wizard. De 
grote versie, indien beschikbaar, moet echter worden aangeschaft. Tijdens het bijwerken van de software 
is het aanbevolen om alle geopende programma’s af te sluiten. Let wel: De demo versie van de software 
kan niet worden bijgewerkt. 

Stellar OST to PST Converter Updaten: 

1. Ga naar Hulpmiddelen optie in Menu Bar. Klik Update Wizard.  

2. Stellar Phoenix Update Wizard venster zal openen. Klik Volgende. De Wizard zal naar de 
nieuwste updates zoeken, en als het nieuwe updates vindt, zal er een venster opengaan dat 
beschik waarheid aangeeft. 

3. Klik Volgende en de software zal de bestanden van de update server downloaden. Als de 
procedure voltooid is, zal de software upgraden naar de laatste versie. 

Live Update kan niet gebeuren als gevolg van volgende redenen:  

 Internet verbinding mislukt 

 Updates zijn niet beschikbaar 

Nota:  Als een grote versie beschikbaar is, moet u de software te kopen om het te upgraden. 



Stellar Ondersteuning 

Onze Technische Ondersteuninsdeskundigen hebben oplossingen voor al je vragen m.b.t. de Stellar 

Producten. 

Bel ons of Ga oline naar onze ondersteunende afdeling op http://stellarinfo.com/support/ 

Voor prijsopgave en bestellingen, klik http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=21 

Chat Live met een Online deskundige op  http://www.stellarinfo.com 

Zoek in ons uitgebreid Kennisbestand op  http://www.stellarinfo.com/support/kb 

Dien een verzoek in op http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Stuur een e-mail naar Stellar Ondersteuning op  support@stellarinfo.com 

 

Ondersteuning 

Helpline 

Maandag t/mo vrijdag [24 uur per dag] 

VS  (Gratis-Pre 

Sales Queries) 
+1-877-778-6087 

VS  (Bericht 

Sales Queries) 
+1-732-584-2700 

VK (Europa) +44-203-026-5337 

Australia & 

Asia Pacific 
+61-280-149-899 

Nederland Pre 

& Post 

Verkoop 

Ondersteuning 

+31-208-111-188 

Wereldwijd +91-124-432-6777 

http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=21
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com?


   Email 

Bestellingen 
  orders@stellarinfo.com 

 

mailto:orders@stellarinfo.com

