Handleiding - juni 2018

Veilige bestand overdracht
met Cryptshare
Met Cryptshare kunt u grote bestanden over een
beveiligde verbinding sturen van / naar het
Trimbos-instituut.
Hoe dit werkt staat beschreven in deze
handleiding
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Bestanden verzenden
1. Browse naar https://cryptshare.trimbos.nl
Of ga via www.trimbos.nl

 OVER TRIMBOS  Veilige bestand overdracht.

Klik op de knop Verzenden.

Rechts boven kun u een ander taal kiezen.
Vul in het vervolg scherm uw persoonlijke gegevens in en klik op ‘Volgende’.
Doormiddel van deze gegevens krijgt u een verificatiecode toegestuurd.

2. Verificatiecode
U heeft een e-mail ontvangen waarin een verificatiecode staat vermeld. Controleer
uw mail en kopieer de verificatiecode.

Ga terug naar uw browser. Neem de verificatiecode van de E-mail over in het
vervolgscherm, klik daarna op ‘Verifiëren’.

3. Klaarmaken voor verzending.
Voer het e-mailadres in van de ontvanger(s) en eventueel Cc en Bcc.
Klik op ‘Volgende’.

U kunt nu eventueel een vertrouwelijk bericht toevoegen, Klik daartoe op ‘Add’.

Vul Onderwerp en bericht in en klik op ‘Opslaan’ ( deze stap is optioneel)

En bestand(en) selecteren om te verzenden Voer het Versleuteld bericht in en klik op
“opslaan’.
Klik bij Bestanden toevoegen, op Browse selecteer
een bestand of Drag & Drop één of meerdere
bestanden in het venster. Klik vervolgens op
“Volgende”.

4.Verzendopties – mail/sms het wachtwoord naar de ontvanger
Nu kunt u de verzendopties invoeren.

Voer een vervaldatum in. Standaard staat dit op 10 dagen.
Dit is de uiterste datum dat de ontvanger de bijlagen kan downloaden.
Na deze datum worden de bijlagen verwijderd van de server en kunnen ze dus niet meer
gedownload worden.
Selecteer een taal waarin de ontvangers een mail zullen ontvangen.
(De)selecteer de extra opties.
 Stuur mij een bevestigingsmail voor deze upload
 Stuur mij een bericht zodra een bestand is gedownload
 Geef de berstandnamen weer in de bevestigingsmail
Selecteer een wachtwoordoptie.
Indien u een bestand of bericht stuur met privacy gevoelige informatie, dan
dient u een wachtwoord te gebruiken.
Wachtwoord genereren: er wordt een automatisch wachtwoord gegenereerd.

Neem dit wachtwoord over en geef het door aan de ontvanger via een ander kanaal dan
E-mail, Gebruikt bijvoorbeeld WhatsApp, SMS, of de telefoon. Doordat het bestand en
het wachtwoord via 2 gescheiden kanalen wordt verstuurd, is er maximale veiligheid.
Verstuur de bestanden en klik op ‘Volgende’.
5. Klaar om te verzenden?
Controleer het e-mailadres en het bestand en klik op ‘Transactie starten’.
Het scherm met de verzendstatus verschijnt in beeld.

6. Verzending is afgerond.
De transactie is voltooid, de bestanden zijn verstuurd. Zodra de ontvanger het bestand
opent ontvangt u hiervan een bevestigingsmail.

Bestanden downloaden.
U heeft een e-mail ontvangen dat er vertrouwelijke gegevens naar u verzonden zijn.

7. Bevestigingsmail.
Klik op de knop ‘Bestanden downloaden’ vanuit de ontvangen mail.
U wordt doorgeleid naar de website https://cryptshare.trimbos.nl

8. Voer het wachtwoord in Klik na het invoeren van het wachtwoord op de knop
‘volgende’.
9. Downloaden.
Klik op het bestand om de download te activeren op klik op

.

Sla het bestand op en klik dan op ‘Voltooien’.

NB. Gaat er iets niet goed, is bijvoorbeeld het wachtwoord niet binnengekomen
via sms of mail neem dan contact op met de verzender.

