Grote bestanden doormailen
Surf naar www.dropload.com
Waarvoor kan je “Dropload” gebruiken ?
Dropload is een soort mailbox on-line waar je
jouw bestanden kan plaatsen en door iemand
anders kan laten afhalen tot max. 7 dagen
later. De persoon voor wie het pakket bestemd
is, krijgt een e-mail met de instructies hoe je
geplaatste bestanden kan afhalen.
Je kan eender welke bestanden gaan posten tot
100 MB per bestand.
Kort gezegd kan je “Dropload” gebruiken als de
bestanden te groot zijn om gewoon door te
mailen.
Indien je nog geen “account” hebt, moet je er
wel een aanmaken voordat je bestanden kan
gaan doorsturen.

Account Aanmaken
Klik op “Signup Now”
Vervolgens krijg je nevenstaand scherm waar
je de gevraagde gegevens invult. Je kan
uiteraard gebruik maken van een “Brolbox1”
Je kan
melding
afhalen
hiervoor

eveneens gebruik maken van een
nadat de afzender de files is komen
en van een virusscanner. Vink
de betreffende vakjes aan.

Indien de aanmelding succesvol was, krijg je
onderstaand scherm.

In je mailbox die je hebt opgegeven hebt krijg je nu een email zoals aangegeven
hieronder.

1

Brolbox : Dit is een emailadres wat gemaakt is op een “gratis” dienst zoals vb een yahoo, hormail, … adres. Dit
is geen mailbox die je regelmatig gebruikt, maar wel om allerlei aanvragen in te dienen die eenmalig zijn. Op
deze manier hou je de eigen persoonlijke mailbox iets meer reclamevrij.
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Vervolgens open je dit bericht en klik op de aangegeven link.

Je krijgt onderstaand scherm als bevestiging dat je dropload geactiveerd is.

Bestand doorsturen
Log in op de site zoals aangegeven op onderstaand scherm.
Eens je eenmaal een dropload-account
hebt aangemaakt, moet je bovenstaande stappen niet meer herhalen en
kan je meteen naar de site om in te
loggen en je bestand te versturen.
Vul hiervoor je emailadres in en je
wachtwoord wat je gebruikte bij de
aanmelding van je “dropload”-box.
Na de aanmelding kom je in onderstaand scherm, waar je de bestanden
die te groot zijn voor de mail kan
doorsturen.
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Na de login kom je in nevenstaand scherm.
Klik in het van “To:” het emailadres van de
persoon naar wie je het grote bestand wil
doormailen.
Klik vervolgens op “Bladeren” en je krijgt het
onderste venster op je scherm. Daar kan je
bladeren in je computer naar het bestand dat
je wil doormailen.
Klik het bestand aan en klik op “Openen”.

Vervolgens kan je een commentaarlijn
toevoegen wat later in je mail komt te staan
bij de bestemmeling.
Klik ten slotte op “Drop It”
Er komt nu een vorderingsvenster op je
scherm zo lang je bestand verstuurd wordt
naar “Dropload”-box.

Ten slotte krijg je een melding dat je pakket
netjes is afgeleverd zoals hieronder is
aangegeven.
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De persoon aan wie je het grote bestand wil doormailen, krijgt vervolgens een email in
zijn mailbox zoals het voorbeeld hieronder.

Daarin staat nevenstaand bericht.
Klik op de link om het bestand aan
te roepen. Vervolgens krijg je een
scherm waar je het bestand kan
opslaan op je eigen computer zoals
aangegeven
in
onderstaand
scherm.

Klik op de bestandsnaam en je krijgt onderstaand scherm rechts:
Om het grote bestand op te slaan op je
computer, klik je op “Opslaan”. Kies
vervolgens de locatie op je eigen computer
waar het document moet worden bewaard
zoals hieronder is aangegeven en klik op
“Opslaan”.
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Als je bestand op je computer staat, kan je op “Afsluiten” klikken zodat het beswaard
blijft op je computer om later te openen, of je kan het bestand direct openen door op
“Openen” te klikken.
De persoon die jouw dit grote bestand
heeft doorgemaild via “Dropload” krijgt
een email dat je het bestand hebt
afgehaald indien het betreffende vakje
bij het verzenden was aangevinkt.

Succes
Kurt
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