Denit handleiding FTP onder Windows instellen
via Filezilla
Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om uw FTP account in te
stellen binnen de applicatie Filezilla.
Versie 1.0

Stap 1
Open de applicatie Filezilla.
U krijgt het onderstaande scherm te zien.

Het startscherm bestaat uit twee schermen/vakken:
Het linkerscherm geeft de lokale harde schijf weer, het rechterscherm geeft de server weer.
Het witte vak aan de bovenkant van het venster geeft de FTP-commando’s weer. Het witte vak
aan de onderkant van het venster geeft de bestanden en mappen die ge-upload of gedownload
worden weer.
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Stap 2
Wanneer u Filezilla voor het eerst gebruikt, dient u eerst uw website toe te voegen aan de
applicatie.
Klik linksbovenin het scherm op “Bestand” en vervolgens op “Sitebeheer”.

Klik op “Nieuwe site” om een nieuwe verbinding naar uw website op te stellen.
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U krijgt nu het volgende scherm te zien.

U dient de volgende gegevens in te vullen:








Host:
Poort:
Protocol:
Versleuteling:
Inlogtype:
Gebruiker:
Wachtwoord:

Uw domeinnaam (bijvoorbeeld: jouweigenwebsite.nl)
21
FTP – File Transfer Protocol
Gebruik platte FTP
Normaal
Uw FTP – gebruikersnaam
Uw FTP – wachtwoord

Klik vervolgens op “Verbinden”.
Wanneer u deze gegevens al eens eerder heeft ingevoerd en ingelogd bent geweest, hoeft u
deze stappen niet nogmaals door te lopen. U kunt op het pijltje rechts van “Snelverbinden”
klikken en vervolgens uw account uit de lijst selecteren.
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Nu kunt u bestanden van en naar uw home directory verplaatsen door te dubbelklikken met
de muis of ze te van de linker (lokale schijf) naar de rechterkant (server) te slepen.

Wanneer u de rechten van bepaalde bestanden wenst te wijzigen klikt u in het rechterscherm
met de rechtermuisknop op het bestand naar keuze.
U krijgt een aantal opties te zien.
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Ga naar “Bestandsrechten”.

U kunt hier de rechten van het bestand instellen. Verander de rechten niet zomaar.
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