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Inleiding 
Dit document beschrijft stap voor stap hoe u bestanden of mappen kunt kopiëren van of naar (de 

FTPS-server van) eServiceware. 

 

Stap 1 

Open uw internet-browser en ga naar het 

internetadres www.eserviceware.com/ftp. 

Klik hier op de link ‘Klik hier voor het FTPS 

programma’. U krijgt dan het volgende 

dialoogvenster te zien (rechts): 

Hier kiest u ‘Uitvoeren’.  

 

 

 

 

Stap 2 

Nadat de download voltooid is 
wordt het bestand uitgevoerd en 
krijgt u dit scherm te zien: 
 
Klik hier ‘I Agree’ 

 

Stap 3 
In het volgende scherm (links), klik ‘Next’. 

 

In het geval er nog een tweede keer 

wordt gevraagd of u wilt uitvoeren, 

kiest u opnieuw ‘Uitvoeren’. 

 

http://www.eserviceware.com/ftp
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Stap 4 

In het volgende scherm, klik ‘Next’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik in het scherm hierna op ‘Install’. 

 

 

Stap 5 
Nadat de installatie klikt u op 

 ‘Finish’. 

Het programma om de bestands-  

overdracht in gang te zetten,  

zal dan starten. 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat ‘Start FileZilla 

now’ staat aangevinkt. 
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Stap 6 
U bent nu in het hoofdscherm gekomen van FileZilla, het programma waarmee u verbinding maakt 

met eServiceware. Volg de aanwijzingen in onderstaande afbeelding op om verder te gaan. 

 

 

  

Vul hier in: 

ftps://213.208.230.62 

Vul hier de 

gebruikersnaam in die 

u van eServiceware 

heeft ontvangen 

Vul hier het 

wachtwoord in dat 

u van eServiceware 

heeft ontvangen Klik nadat u de 

gegevens heeft 

ingevuld, op 

‘Snelverbinden’ 
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Stap 7  
De verbinding tussen u en eServiceware wordt nu opgezet. In de onderstaande afbeelding ziet u 

staan ‘Mappenlijst succesvol ontvangen’. Dit betekent dat de verbinding succesvol is opgezet. 

U ziet 2 kolommen in het venster. In de linkerkolom ziet u in het bovenste vak uw schijven en 

mappen in een boomstructuur en in het onderste vak uw mappen en bestanden. 

In de rechterkolom ziet u in het onderste vak de de mappenlijst waar uw bestanden staan als u 

bestanden van onze server naar uw eigen computer haalt, of zullen komen te staan als u bestanden 

van uw computer naar ons verzendt. 

 

 

Verbinding 
succesvol opgezet 

Uw c:\ harde schijf 

Uw mappenlijst met 

bijvoorbeeld een backup 
De mappenlijst van 

(uw bestanden bij) 

eServiceware 
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Stap 8 

Om bijvoorbeeld de map ‘backup’ naar eServiceware te verzenden, klikt u op deze map, houdt hem 

vast met de muis en sleep de map naar de rechtse kolom, de mappenlijst van eServiceware. Daar laat 

u de muis weer los. De bestandsoverdracht zal beginnen. Dit kunt u zien aan de groene balk onderin 

het scherm.  

Wilt u een bestand van eServiceware op uw computer ontvangen voert u dezelfde handelingen uit, 

maar dan van de rechtse naar de linkse kolom. 

 

  

Bestands-

overdracht 
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Stap 9 

Nadat de bestandsoverdracht is voltooid ziet u helemaal onderin het scherm ‘1’ staan bij ‘Succesvolle 

overdrachten’. U kunt dit ook weer zien in onderstaande afbeelding.  

 

Ter controle kunt u klikken op ‘Succesvolle overdrachten’ om een specificatie van de 

verzonden/ontvangen mappen of bestanden te zien. U ziet dan bijvoorbeeld het volgende scherm: 

  

Overdracht 

succesvol 
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Stap 10 

U kunt nu het programma sluiten met het kruisje rechts bovenin het venster.  

Als u nog vragen heeft, bel dan gerust met onze support afdeling op nummer 010 – 270 91 80. 

 

Het eServiceware Support team 
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