
 
Grote bestanden versturen

Belnet FileSender is een online omgeving om grote bestanden te versturen. Toegang tot deze omgeving is er voor elk 
personeelslid en elke student van VIVES, vanuit de Associatie KU Leuven.

Wanneer een bestand te groot is om als een gewone bijlage in een e-mail te versturen, dan kan je gebruik maken van 
deze omgeving om dergelijke bestanden toch te versturen. Je bestand wordt opgeladen in die omgeving en de 

ontvanger krijgt dan een mail om dat bestand te downloaden.
In wat volgt bekijken we hoe je kan aanmelden op Belnet FileSender en vervolgens een groot bestand kan versturen.

1. Vertrek van het startpunt op VIVES.be.
 • Op het startpunt vind je deze 
  tool via Grote bestanden 
  versturen.
 • Of ga naar:
  www.vives.be/nl/tools/
  grotebestandenversturen
  > Belnet Filesender

2. Klik op Aanmelden

3. Kies uit de lijst van instellingen voor KU Leuven /  
 Associatie KU Leuven en klik op Select. Stel   
 eventueel in hoe lang deze keuze in je browser  
 bewaard moet blijven.

4. Je krijgt de aanmeldpagina van de Associatie KU  
 Leuven waar je aanmeldt 
 met je R-nummer en    
 wachtwoord.

5. Je komt vervolgens terecht op jouw omgeving in  
 Belnet FileSender.

Aanmelden

1 Werken met Belnet

Wanneer je aangemeld bent op Belnet FileSender kan je 
op een heel eenvoudige manier een bestand versturen 
naar een andere persoon.
1. Klik op Selecteer bestanden om de bestanden te  
 selecteren die je wenst te verzenden. Je kan de  
 bestanden ook rechtstreeks in het centrale venster  
 slepen. 
 Opmerking: je hebt een ruimte van 6TB waar je  
 bestanden kan bewaren. Een bestand dat je wil  
 versturen mag maximaal 5TB groot zijn. Je kan  
 maximaal tot 100 verschillende bestanden via één  
 sessie versturen. Bekijk zeker ook de helppagina  
 voor verdere instructies hieromtrent.
In het voorbeeld hieronder is één bestand met naam 
Folder.pdf van 20,2MB opgeladen.

2. De gegevens van de verzender (jouw e-mailadres) is  
 automatisch ingevuld vanuit je aanmelding met je  
 R-nummer en wachtwoord. Vul de gegevens van de  
 ontvanger in, geef het onderwerp in en bouw je  
 bijhorend bericht op.

3. Indien gewenst kan je de toegang tot het bestand  
 beveiligen via Bestandsencryptie. De instructies voor  
 het gebruik ervan worden zichtbaar als je deze optie  
 aanvinkt.

 

2 Een bestand versturen 

8. Je komt vervolgens terecht op het tabblad Mijn  
 Transfers waar je het overzicht ziet van de gemaakte  
 transfer.

Via deze pagina kan je ook het verdere proces opvolgen, 
zoals de downloadstatus bij de ontvangers van je 
e-mail. 
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4. Vervolledig je bericht met de extra instellingen aan de  
 rechterzijde. 
 • Standaard staat de beschikbaarheid op 7 dagen  
 ingesteld, maar je kan 
 die verlengen tot 
 maximaal 60 dagen. 
 Daarnaast kan je nog 
 enkele extra keuzes 
 maken zoals eventueel 
 gewenste notificaties. 
 Hier zie je de standaard instelling.

 • Tenslotte zijn er nog enkele geavanceerde opties  
 waaruit je kan kiezen. Hier zie je de standaard instelling.

5. Wanneer je klaar bent, vink je aan dat je de algemene  
 voorwaarden accepteer en klik je op Verzend.

6. Op dit moment start de upload van je bestand naar jouw  
 omgeving in Belnet FileSender. Afhankelijk van de  
 grootte van je bestand, heeft dit proces enige tijd nodig. 
 Indien gewenst kan je dit proces pauzeren of stoppen.

7. Wanneer de upload is afgerond, krijg je hiervan een  
 bevestiging en wordt de e-mail verstuurd. Klik vervolgens  
 op Sluit om het bevestigingsvenster te sluiten en naar  
 Mijn Transfers-tabblad te gaan. Zie volgende stap.
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Indien je één van de ontvangers bent van een bestand 
dat via Belnet FileSender aan jou werd verstuurd, dan 
ontvang je hiervan een e-mail van de volgende zoals 
hieronder afgebeeld. Zoals zichtbaar op de figuur, krijg 
je een overzicht met o.a.
 • De afzender
 • De naam en grootte van het bestand
 • De vervaldatum die de einddatum aangeeft van de  
  beschikbaarheid van het document
 • De download link waarlangs je het bestand kan  
  downloaden.

Om het bestand te downloaden, klik je dus op die 
download link. Je krijgt vervolgens een webpagina te 
zien waar je het bestand kan downloaden, via de knop 
Download onderaan rechts. 
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3 Bestand downloaden

Van zodra de einddatum is bereikt van de download, 
krijgen zowel de ontvanger als de verzender een e-mail 
waarin staat dat het document niet meer toegankelijk is 
en dus niet meer kan gedownload worden.
De verzender krijgt bovendien per mail een overzichts-
rapport van de download (zie afbeelding hieronder). 
Het document is vanaf nu ook niet meer beschikbaar in 
je Belnet FileSender-omgeving waardoor je terug 6TB 
ruimte vrij hebt voor een eventuele volgende sessie. Dit 
rapport kan je wel onder Mijn Transfers ook opvragen.

4 Beschikbaarheid download
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