Hoe moet de FTP Server van de Conceptronic CHD3NET ingesteld worden?
In dit document wordt uitgelegd hoe de FTP Server van de Conceptronic CHD3NET ingesteld moet worden.

Wanneer u een vast IP adres voor de CHD3NET gebruikt, dient u de computer te configureren met een vast IP
adres in dezelfde reeks als de CHD3NET.

Wanneer de CHD3NET geen vast IP adres gebruikt, zal het te benaderen zijn op: http://169.254.0.1/.
Indien de computer direct met de CHD3NET verbonden is, zal deze een IP adres krijgen toegewezen.

1. Log in op de CHD3NET met het standaard of vaste IP adres of de hostnaam van het apparaat. U kunt dit in
de adresbalk van uw web browser (zoals Internet Explorer) ingeven.
Voorbeeld: verbinden op IP adres

: http://169.254.0.1/

Voorbeeld: verbinden op hostnaam

: http://storage/

Standaard gebruikersnaam

: admin

Standaard wachtwoord

: admin

2. Klik op “FTP Server” in het linker navigatiepaneel. De volgende opties zullen getoond worden:
2.1 FTP Status
Deze optie schakelt de FTP Server aan of uit. Zet dit op ‘Enabled’ om de FTP Server te starten.

2.2 Port (Poort)
De standaard FTP poort is 21, u kunt dit veranderen in alles tussen 1025 en 65500, het is echter aan
te raden om deze standaard te laten.

2.3 Klik op de ‘Apply’ (toepassen) knop om bovenstaande instellingen op te slaan.

2.4 Allow Anonymous FTP Access? (Laat anonieme FTP toegang toe?)
Het inschakelen van anonymous access (anonieme toegang) op de FTP Server zorgt ervoor dat
iedereen zonder een account toegang krijgt tot de FTP. In de instellingen die hieronder beschreven
staan, kunt u de eigenschappen voor anonieme toegang wijzigen.
Opmerking: Het is aan te raden om deze optie op ‘Disabled’ (uitgeschakeld) te laten staan
wanneer de CHD3NET met het internet verbonden is.
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2.5 Anonymous FTP Access (Anonieme FTP toegang)
‘Read Only’ (alleen lezen) maakt alle bestanden in de FTP Server zichtbaar en toegankelijk voor
anonieme gebruikers. Echter, de bestanden zijn niet te wijzigen of verwijderen. Om dit wel te
kunnen, dient de ‘Read/Write’ (lezen/schrijven) optie geselecteerd te worden.
Opmerking: Het is aan te raden om deze optie op ‘Read Only’ te laten staan. Zet dit alleen op
‘Read/Write’ wanneer de CHD3NET niet verbonden is met internet en elke gebruiker
te vertouwen is met de data.

2.6 Home Directory (Hoofdmap)
Hier kunt u de folder (map) selecteren waar anonieme gebruikers toegang tot zullen hebben.
Wanneer ‘PUBLIC’ geselecteerd is, zullen alle mappen en bestanden op de CHD3NET toegankelijk
worden voor anonieme gebruikers. Als u alleen een bepaalde folder toegankelijk wilt maken, kunt u
deze kiezen in het menu (er van uitgaande dat er een andere beschikbaar is).

2.7 Klik op de ‘Apply’ (toepassen) knop om bovenstaande instellingen op te slaan.

2.8 Account List (Account lijst)
Klik op de ‘Add’ (voeg toe) knop om een gebruiker toe te voegen. In het venster dat verschijnt, kunt
u een gebruikersnaam invoeren die gebruikt wordt om op de FTP in te loggen.
Opmerking: Er wordt standaard geen wachtwoord aangemaakt en de toegang is ‘Read Only’
(alleen lezen), wat in de lijst wordt aangegeven als ‘RO’.

Selecteer de gebruiker wanneer deze aangemaakt is en klik op de “Modify” (aanpassen) knop. Op de
volgende pagina kunt u een wachtwoord voor de gebruiker aanmaken (wat aan te raden is), de
‘Read Only’ (alleen lezen) toegang veranderen in ‘Read/Write’ (lezen/schrijven) en de folders
(mappen) selecteren waar de gebruiker toegang toe heeft. Wanneer u een wachtwoord heeft
aangemaakt, klikt u op de “Modify” (aanpassen) knop.
Het is tevens mogelijk om een folder (map) aan te maken (create), hernoemen (rename) of
verwijderen (delete). Wees voorzichtig met het hernoemen en verwijderen van mappen, omdat dit
ook effect heeft op andere gebruikers met toegang tot deze mappen. Klik, wanneer u klaar bent, op
de “Back” (terug) knop in het rechter paneel.

Wanneer u de gebruikerstoegang (tijdelijk) wilt verwijderen zonder de instellingen te verliezen,
drukt u op de “En/Disable” (aan-/uitschakelen) knop om het account uit te schakelen. Als u een
gebruiker definitief wilt verwijderen, klikt u op de “Delete” (verwijder) knop.
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3. Start de CHD3NET opnieuw om er zeker van te zijn dat alle instellingen toegepast worden. Om dit te
doen, klikt u op “Maintenance” (onderhoud) in het linker navigatiepaneel en klik op de “Reboot” knop
onder “System Reboot” (systeem opnieuw starten). Controleer, nadat de CHD3NET opnieuw opgestart is,
of alle instellingen zijn opgeslagen. Indien dat het geval is, kunt u het web configuratie venster sluiten.

4. Om toegang te krijgen tot de FTP Server in de CHD3NET, dient u een FTP programma of web browser
zoals Internet Explorer te gebruiken. Gebruik hierbij de instellingen die gemaakt zijn in stap 2 om
toegang te krijgen tot de FTP Server.
Opmerking: Als u via internet toegang wilt hebben tot de FTP Server, dient u de FTP poort in uw router
te openen. Sla hiervoor de documentatie van uw router op na om na te gaan hoe u dit dient
te doen.
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