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1 Inleiding 

Om aan de stijgende vraag naar gegevensuitwisseling te kunnen voldoen is er een gecentraliseerde 

oplossing ontworpen en ingericht die het mogelijk maakt om grote bestanden op een beveiligde 

manier uit te wisselen tussen de gemeenten en externe partijen. 

Via deze oplossing kan je gemakkelijk bestanden uitwisselen met externe partijen, zonder directe ICT 

ondersteuning maar toch met een hoge graad van beveiliging. 

Hiervoor maken we gebruik van de Cryptshare software, dit levert een simpele oplossing in de vorm 

van een webpagina die is geoptimaliseerd voor deze specifieke toepassing. 

Deze handleiding bevat de instructie om stap voor stap bestanden beschikbaar te stellen. De 

belangrijke stappen zijn beschreven en voorzien van een print screen. 

De oplossing is niet enkel te gebruiken om bestanden te verzenden naar externe partijen, maar is ook 

bruikbaar in omgekeerde richting. Externe partijen kunnen u nu ook grote bestanden versturen via 

onze eigen serveroplossing (tot maximaal 2 GB). 
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2 Startpagina 

Gebruik een Internet browser naar keuze en ga naar de Cryptshare-webapplicatie 

https://ftpssc.kempengemeenten.nl 

U krijgt de volgende startpagina te zien: 

 

Hier heeft u de keuze uit twee opties: 

➢ Om bestanden te versturen naar een externe partij klikt u hier op de knop Verzenden. 

➢ Om bestanden te ontvangen die naar u toegestuurd worden klikt u op de knop Downloaden 

of via de ontvangen e-mail link. 

 

 

3 Bestanden versturen 

3.1 Uw gegevens. 

Nadat u heeft gekozen om een bestand te versturen krijg u de onderstaande afbeelding te zien. 

Gelieve uw eigen naam, telefoonnummer en emailadres op te geven. De ingevoerde naam en 

telefoonnummer worden later vermeld in de mail naar de ontvangen. 

Indien dit de eerste keer is dat u Cryptshare vanaf deze computer start wordt er nu een e-mail naar 

het opgegeven e-mailadres gestuurd ter controle. Klik op de knop “Volgende”. 

Als u Cryptshare al vaker gebruikt heeft kun u stap 3.1 overslaan. 

 

 

https://ftpssc.kempengemeenten.nl/
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Vul de gegevens in en klik op Volgende 

 

 

U ontvangt nu een e-mail met een verificatiecode. Vul de transactiecode in en klik op Volgende om te 

Verifiëren. 

 

U bent nu klaar om een bericht te versturen. 
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3.2 Bestanden verzenden. 

 

Hier voert u het e-mail adres van de ontvanger in. 

Klik daarna op Volgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vul eventueel een vertrouwelijk (versleuteld) bericht 
toe. (Zie plaatje optie 1) 
 

Klik op Bladeren om de bestanden te selecteren die 
u wilt uploaden. (Zie plaatje optie 2) 
U kunt ook de bestanden erin slepen vanuit de  
verkenner. 
 

Klik na het toevoegen van de bestanden op Volgende. 
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Pas eventueel de verzendopties aan. 

Voor vertrouwelijke bestanden kan u nog een extra beveiliging toevoegen door een wachtwoord op 

te geven. De ontvanger van uw email kan enkel het bestand ophalen als hij/zij van u het wachtwoord 

ontvangt, wat u via e-mail of telefoon kan doorgeven. 

Let op! Het gebruikte wachtwoord is niet opvraagbaar bij ICT. Het kan ook niet gereset worden. 

Indien u het wachtwoord vergeet dient u de bestanden opnieuw te verzenden met een nieuw 

wachtwoord. 

Genereer een wachtwoord of voer zelf het wachtwoord in en klik op volgende. 

 

Wanneer u geen wachtwoord gebruikt, is het beveiligingsniveau minimaal. Alle lezers van de 

instructiemail kunnen de bestanden downloaden zonder een wachtwoord in te  voeren. 

De transfer van uw mail vindt versleuteld plaats. 
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U krijgt nu de mogelijkheid om de tekst van uw emailbericht aan te passen die naar de 

geadresseerden verstuurt wordt. 

 

Klaar? Klik op Transactie starten. 

 

Als de bestanden geüpload zijn krijgt u een melding over de transactie. Zie onderstaand voorbeeld. 

 

4 Overige gegevens 

➢ U krijgt een overzicht e-mail wanneer u bestanden ter beschikking stelt. 

➢ De maximale grootte van de te versturen bestanden is 2 GB (2000 MB). 

➢ De bestanden worden gecontroleerd op virussen door de Cryptshare server. 

➢ De bestanden blijven 10 dagen beschikbaar op de Cryptshare server. 

➢ U krijgt een bevestiging elke keer als een ontvanger het beschikbare bestand download. 
(Indien u dit heeft aangevinkt tijdens verzending). 

➢ Als de ontvanger 5 maal het verkeerde wachtwoord invult worden de bestanden 

geblokkeerd voor 60 minuten. U krijgt hiervan een notificatie. 
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5 Ontvangende partij 

De ontvanger krijgt onderstaand email bericht en kan via de knop Bestanden downloaden de 

gegevens ophalen. Zorg dat u het wachtwoord bij de hand heeft indien nodig. 

 De ontvanger kan eventueel reageren op de mail d.m.v. de knop beantwoorden met Cryptshare. 

 


