
De Thuis Server geschikt maken voor toegang vanaf Internet

Laat de FTP functie leeg als je geen externe verbinding wilt

•Als de centraal opgeslagen informatie ook vanaf het Internet beschikbaar 

moet zijn.

•Vanaf je vanaf je vakantie-adres je foto’s veilig thuis opslaan

•Als je studeert in het buitenland en documenten wilt delen

•Kortom, je wilt altijd bij je data kunnen

•Als je de Server ook voor anderen ter beschikking wilt stellen

•Permanent delen van de informatie op (een deel van) de Server

•Familieleden in het buitenland, etc, etc

Wanneer je gebruik je de FTP functies van de Server?



Benodigdheden om FTP mogelijk te maken

Zorg voor alle informatie voor de installatie

•De juiste FTP settings in de Thuis Server

•Mappen (Shares) op de Server die voor FTP openstaan

•Gebruikers en wachtwoorden voor diegenen die toegang hebben

•Eenvoudige software die FTP op een computer met Internet mogelijk maakt

•Een eenvoudig thuis netwerk waar het dataverkeer zich over beweegt

•Een internetverbinding, zo mogelijk een ADSL verbinding

•Aangepaste settings in je Modem-Router die thuis de ADSl verbinding maakt

•Informatie over je IP-Adres

•Informatie over je DNS-adressen



De FTP Instellingen van de Server.

De basis instellingen van de Server

•Log in op de Server

•Ga naar het tabblad System

•Zet de instellingen zoals het voorbeeld



Maak Shares aan die voor FTP gebruik worden ingesteld

Geef Shares logische namen

•Ga naar Advanced en vervolgens naar Shares

•Maak Shares en beschrijvingen aan en stel eventueel quota in



Maak extra FTP Users aan met hun wachtwoorden

Maak eventueel meerdere gebruikers aan

•Ga naar Users in het start-tabblad

•Maak hier Users en wachtwoorden voor FTP gebruik aan



Maak de Shares, gebruikers en rechten actief

Er kunnen meerdere Groups met verschillende rechten zijn

•Ga naar Advanced, en vervolgens naar Groups

•Maak hier dezelfde Users aan die ook bij Users zijn aangemaakt



Geef aan welke Shares voor welke Group(Members) gebruikt kunnen 
worden

De instellingen in de Thuis Server zijn nu afgerond

•Ga op de zojuist aangemaakte Members staan

•Klik de button Access en geef rechten zoals voorbeeld
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