
Ga met de muis over je eigen profielfoto en klik op: Mediatheek

Kies een map uit de lijst

Klik op: Uploaden (nieuw)

Snelstart
Hoe upload via Expert in de mediatheek?

Log in met: E-mailadres & Wachtwoord1
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11 Ga naar: https://filezilla-project.org/download.php en download FileZilla
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5 Klik op: Expert

Vul uw Expertnaam in

Selecteer het bestand dat u wil uploaden

Kies of uw video vierkant(4:3) beeld geeft of breedbeeld(16:9) en kies het juiste formaat

Vul een titel in en klik op voorwaarden om deze te lezen. 

Vink het hokje aan als je het eens bent met de voorwaarden.

Klik op: Verstuur
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12 Installeer FileZilla
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https://filezilla-project.org/download.php


14 Klik op: Nieuwe site
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15 Geef een naam op voor deze server, bijv. Expert
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16 Vul hier het host adres in geleverd in de email
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17 Zet Inlogtype op Normaal en bij gebruiker vult u uw expert naam in, het wachtwoord is uw 

ABCtv wachtwoord 
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18 Klik op: Verbinden
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13 Start Filezilla en klik op: Sitebeheer
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20 Sleep het originele bestand vanaf uw computer (linkerkant) naar de de lijst (rechterkant) en 

zorg dat de bestandsnaam inclusief extensie van het originele bestand ongewijzigd blijven.

21 Nu zal de video uploaden, sluit het programma niet voor deze overdracht geslaagd is

19 U kunt nu de bestandsnaam van het geüploade bestand zien in de lijst, dit is een .prm

bestand. Verwijder dit bestand NIET, dit verdwijnt vanzelf. U hoeft niks met dit bestand te 

doen. 
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22 Wanneer het uploaden (bij 21) klaar is, komt het bestand in de geslaagde overdrachten te 

staan en zal het gaan converteren. Doordat het bestand juist is geupload zal er ook een .XML 

file bij komen te staan. Ook dit bestand mag u NIET verwijderen. Dit verdwijnt vanzelf.U

hoeft niks met dit bestand te doen. 
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23 U kunt nu het programma sluiten over enkele

uren zal het bestand beschikbaar zijn in de 

mediatheek.


