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Met SURFshare Filesender kunt u eenvoudig (grote) bestanden met anderen delen. Voor extra
veiligheid kunt u de bestanden zelfs versleuteld verzenden. De bestanden worden op de Surfnet
servers geplaatst en worden daarna via een link per email gedeeld.
LET OP: Filesender heeft een HTML 5 compatible webbrowser nodig om correct te functioneren.
Wanneer u op de Filesender pagina onderstaand icoon (met rood kruis) te zien krijgt, dan zal
Filesender niet volwaardig kunnen functioneren.

1. Ga naar https://filesender.surfshare.nl/ en selecteer “Aanmelden”

2. Selecteer “Universiteit Leiden”
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3. Vul uw ULCN gebruikersgegevens in en klik op “Login”

1. Na aanmelden op Filesender krijgt u onderstaand scherm te zien. In ons voorbeeld hebben wij de
gegevens al aangevuld.
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2. Vul alle verplichte velden in en selecteer daarna “Verzend”
Aan
Van
Onderwerp
Bericht
Vervaldatum
Bestand

Emailadres van ontvangende partij
Uw umailadres (automatisch ingevuld)
Email onderwerp
Email tekstuele inhoud
Einddatum geldigheid download link van toegestuurd bestand
Het toe te sturen bestand (in ons voorbeeld een ZIP bestand)

3. Na succesvol verzenden verschijnt de melding:
‘Uw bestand is geüpload en e-mail is verzonden.’

Bij het uploaden kunt u kiezen voor encryptie van het bestand. Uw browser en de browser van de
ontvanger ver- of ontsleutelen het bestand met een wachtwoord. Bij het uploaden stelt filesender een
wachtwoord voor, dat u zelf kunt veranderen.
Filesender doet niets met het wachtwoord en verzend dit nooit naar de server of de ontvanger. Alleen
u als uploader kent het wachtwoord en zorgt dat dit wachtwoord via een apart en veilig kanaal bij de
ontvanger komt, bijvoorbeeld via versleutelde mail of telefoon/SMS.
LET OP: Maximale bestandsgrootte met versleuteling: 250 MB. Bij gebruik van bestandsversleuteling
is het helaas niet mogelijk om een onderbroken upload naderhand te hervatten.

Via de optie mijn bestanden, kunt u al uw bestanden op de Surf server beheren. Onderstaand vindt u
in het tabel de opties die u hier heeft.
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Opnieuw email met downloadlink versturen naar ontvangende partij
Een nieuwe ontvangende partij e-mailen voor het betreffende bestand
Het geüploade bestand, openen of opslaan
Het geüploade bestand, verwijderen van de Surf server
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De ontvangende partij, krijgt een email met uitnodiging om het door u toegestuurde bestand te
downloaden.
1. Onderstaand ziet u een voorbeeld email die de ontvar krijgt, selecteer “Download link”

2. De ontvanger selecteert nu “Start Download” om het bestand op zijn of haar computer op te
kunnen slaan.
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Aan de hand van een uitnodiging, kunt u derden autoriseren om via Filesender ook een bestand te
versturen. Dit kan handig zijn, wanneer de ontvangende partij via Filesender u een bestand moet
terugsturen.
1. Selecteer uitnodiging, en vul vervolgens in naar wie u de uitnodiging wilt versturen en de
einddatum waarop de ontvangende partij nog een bestand maar versturen via Filesender. Als
laatste selecteert u “Stuur uitnodiging”

2. Wanneer de uitnodiging succesvol is verstuurd, ziet u onderstaand scherm.

Wanneer u de uitnodiging ongedaan wil maken, selecteert u het icoontje dat in bovenstaand
voorbeeld rood omcirkeld is.
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3. De ontvangende partij krijgt onderstaande email.

4. Wanneer de ontvanger op de “Voucher link” klikt, dan krijgt hij/zij onderstaand scherm te zien,
waarmee een bestand verstuurd kan worden via Filesender.
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