Sende og Modtage STORE FILER
Mail systemet på Internettet er ikke ligefrem designet til at sende store filer
og mange mailservere rundt omkring har størrelsesbegrænsninger på mails,
samtidig bliver filerne større og større og større....
Vi har derfor, som flere andre, lavet et filudvekslingsområde på vores FTP
server således at store filer rimeligt let kan udveksles, samtidig med at vi har
den fornødne sikkerhed for at vi ikke bliver brugt til illegal distribuering af
(gæt selv hvad)

Sådan aflevere en kunde en fil til mig:
Kunden skriver i adresse feltet på sin Internet Browser:
ftp://ftp.le34.dk/Til_LE34
Herefter kan hun med almindelig drag and drop kopier den eller de filer over i
Til_LE34 boxen.
Når filerne er overført kan de ses men IKKE læses eller slettes.
Kunden kan så ringe eller maile at filerne er i dropzonen.

Sådan for du fat i filen kunden har lagt i drop zonen:

Første gang skal du gøre således:
Tast ftp://LE34@ftp.le34.dk
Herefter vil browseren bede dig om et pasord –det er ”le34”.
Inden du klikker OK så sæt lig hak ved gem pasordet
I adressefeltet i din browser: ftp://LE34@ftp.le34.dk/Til_LE34
Herved får du skrive, læse og slette rettigheder i dropzonen.
Login LE34 kan kun anvendes fra vores lokale netværk i LE34 !

Du kan herefter drag and drop filen derhen du vil.
Du bør slette filen når du har kopieret den -benyt evt CtrlX CtrlV.

Sådan sender du STORE FILer til en kunde:

Du skriver i browserens adressefelt: ftp://LE34@ftp.le34.dk/Fra_LE34
Herefter drag og dropper du den fil du vil videregive

Enten:
Dernæst klikker du på filen så den kommer op i adresse linien -dette kan medføre
at et eller andet program åbner!

Så kopier du adresse linien ....

og sætter den ind i en mail til kunden.
Eller:
Du skriver linien ftp://ftp.le34.dk/Fra_LE34/<filnavn uden blanke> direkte i en
mail til kunden
Det er nemlig ikke muligt at se hvad der ligger i Fra_LE34 zonen på ftp serveren
-kun den kunde filen er tiltænkt har den fulde sti der gør det muligt at hente
filen.
Der er automatisk sletning af filer i de to dropzoner efter 48 timer!
Kunden kan så enten klikke på linket og åbne filen eller højre klikke og vælge
"Gem destinationen som... hvorefter en almindele Gem som dialog dukker op.
Simpelt, Sikkert og Smart!

