WS FTP
Wat is FTP?
FTP is de naam van een 'protocol' (File Transfer Protocol) dat op Internet gebruikt wordt om bestanden te
versturen. Met FTP kunt u webpagina's die u op uw eigen computer gemaakt heeft, op de website plaatsen.
Deze handleiding geeft uitleg over hoe bestanden geplaatst kunnen worden op uw webruimte. In dit
uitgewerkte voorbeeld wordt een verbinding gemaakt met de webruimte bij Stichting Cluster Webhosting.
Indien gebruik gemaakt wordt van webruimte elders, dan moeten de in dit voorbeeld gebruikte instellingen
worden aangepast.
Hoe werkt WS FTP?
Het programma WS FTP is op veel plaatsen op Internet gratis te downloaden. De LE (Light Edition)
is freeware. Kijk bijvoorbeeld op http://www.oldversion.com/WS_FTP-LimitedEdition.html#download
Na downloaden laat het programma zich eenvoudig installeren
De eerste keer dat u WS FTP gebruikt:
De eerste keer dat u opstart dient er een sessie aangemaakt te worden, De eerste keer dat u die opstart
ziet u onderstaand scherm, met alle velden nog:

U moet een aantal instellingen invoeren. Dit hoeft u alleen de eerste keer te doen, daarna onthoudt het
programma uw instellingen. U typt de volgende zaken in. Let daarbij goed op het gebruik van alle tekens. Eén
letter of cijfer foutief overnemen levert een foutmelding op:
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Profile Name:

Kies zelf een naam voor de verbinding, bijvoorbeeld “Eigen website”

Host Name/Address:

Hier vult u het adres in van uw domein.
Let op! Het domein begint niet met HTTP://maar met FTP.
Het ziet er als volgt uit: ftp.uwdomein.nl

Host Type:

Automatic detect (standaard instelling)

User ID:

In dit veld plaatst u de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen.

Password:

In dit veld plaatst u het wachtwoord dat bij het domein hoort.

Als u bovenstaande gegevens ingevoerd heeft, vinkt u het blokje Save Pwd aan om uw instellingen te
bewaren. De overige velden hoeft u doorgaans niet aan te passen.
Verbinding maken.
Nadat bovenstaande gegevens zijn opgenomen, klikt u op OK. Het programma zal een verbinding tot stand
gaan brengen tussen uw lokale harde schijf en de webruimte bij Stichting Cluster Webhosting. Indien er geen
verbinding tot stand komt, dan is er een fout gemaakt bij het instellen van de gegevens.U ziet nu onderstaand
scherm waarin links de structuur van uw harde schijf en rechts de structuur van de webruimte.

Om uw bestanden online te zetten dient u eerst in de kolom rechts (uw webruimte dus) naar de map
public_html te gaan (dubbelklikken). Daarin staat al een aantal mappen en bestanden, verander daar niets
aan.
Vervolgens kunnen bestanden overgezet worden door ze links te selecteren en vervolgens op het pijltje
naar rechts (tussen de twee kolommen) te klikken.
Een aantal tips:
·
De eerste pagina van uw website dient altijd index.htm, index.html, home.htm of home.html te
heten;
·
Bij het overzetten van bestanden worden oude bestanden met dezelfde naam overschreven;
·
Bewaar altijd een kopie van uw website op uw harde schijf of netwerk;
·
Zorg vanaf het begin van samenstellen van uw website voor een geordende structuur. U kunt op
dezelfde manier als u dat in Windows gewend bent mappen met bestanden aanmaken. U behoudt
daarmee het overzicht van bestanden. Maak bijvoorbeeld een aparte map aan voor afbeeldingen.
De tweede en latere keren dat u WS FTP gebruikt: Als u WS FTP na de eerste keer start, dan heeft het
programma de instellingen bewaard en kunt u meteen aan de slag.
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