Handleiding wachtwoord plaatsen op
een map binnen Plesk 11
Deze handleiding beschrijft hoe u een wachtwoord kunt plaatsen op een map.
Wachtwoord beveiliging op een map is bruikbaar als u alleen een beperkte hoeveelheid
website bezoekers toegang wilt geven via een login pop up venster.
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Wachtwoord mappen opvragen
1) Login op uw Plesk omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de
oplevering van het pakket ontvangen heeft. Klik op het tabblad ‘Websites & Domains’

2) Klik vervolgens op het + teken bij ‘Show advanced operations’

3) Klik daarna op ‘Password-protected directories’

U bent nu op de pagina waar u de mappen kunt vinden die met een wachtwoord zijn ingesteld.
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Toevoegen van een nieuwe map met wachtwoord
1) Login op uw Plesk omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de
oplevering van het pakket ontvangen heeft. Klik op het tabblad ‘Websites & Domains’

2) Klik vervolgens op het + teken bij ‘Show advanced operations’

3) Klik daarna op ‘password-protected directories’ . U komt dan uit op onderstaande pagina.
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4) Klik op ‘Add protected directory’. Waarna u uitkomt op onderstaande pagina

5) Vul in het veld bij ‘Directory Name’ de nieuwe map naam in om aan te kunnen maken in de
map httpdocs en klik vervolgens op ‘OK’
6) Je komt nu weer terug bij de pagina van de mappen. Selecteer de zojuist aangemaakte map
en klik vervolgens op ‘Add new user’
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7) Vul bij ‘Username’ de inlognaam in welke u wenst te gebruiken

8) Vul achter ‘New password’ een door u gewenst wachtwoord in en vul deze nogmaals achter
‘Confirm password’ in
9) Klik vervolgens op ‘OK’ en de map is voorzien van een wachtwoord
10) Klik op ‘Home’ om weer terug te keren naar het hoofdmenu
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