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WinSCP
een handig ftp of sftpprogramma

WinSCP is een heel mooi alternatief voor het standaard ftpprogramma in Windows.
Mogelijk dat de term ‘ftp’ al verwarring schept, want waarom zou je nou ftp willen

gebruiken en wat betekent dat woord eigenlijk? Ftp is een afkorting van ‘file transfer
protocol’, oftewel in gewoon Nederlands: bestandsoverdrachtprotocol.

Ftp gebruik je dus voor het uploaden en downloaden van be‐
standen naar of van het internet of een website. En met
WinSCP kun je dat uiterst gebruikersvriendelĳk doen zonder
over de echte opdrachten na te hoeven denken. Maar down‐
loaden, dat gaat toch met een simpele klik op een webpagi‐
na? Ja, dat geldt voor gewoon gebruik. Maar hoe komt een
bestand op het web? Wat dacht je van ftp? Zonder ftp is er
zogezegd niks te doen op het web.

Functionaliteit
WinSCP biedt een gebruikersvriendelĳk interface om één of
meer websitelocaties aan te maken of te selecteren voor ge‐
bruik. Vervolgens kun je met WinSCP bestanden (informatie)
op het internet plaatsen (uploaden) dan wel ophalen (downlo‐
aden). WinSCP ondersteunt ftp, sftp en scp. De afkorting sftp
staat dus voor SSH File Transfer Protocol; kort samengevat is
dit de veilige versie van ftp. De afkorting SCP staat voor Secu‐
re Copy Protocol en dit protocol wordt gebruikt om op een
veilige manier informatie tussen computers uit te wisselen.

Waardering
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WinSCP ben ik gaan gebruiken toe de alternatieven het lie‐
ten afweten. Heel snel ontdekte ik dat dit programma veel
prettiger in het gebruik is dan alle andere programma’s die
ik daarvoor al had geprobeerd.
Nu vind ik elk ander programma al snel prettiger dan ftp,
maar WinSCP is voor mĳ het meest gebruikersvriendelĳke
no‐nonsense ftp‐alternatief dat ik tot nog toe heb gebruikt
voor mĳn up‐ en downloads.

Allereerst nog even, waarom geen ftp? Nou, wie wil er na‐
denken in termen als ‘cd’ en ‘dir’ om de bestanden te vinden
en ‘get’ of ‘put’ te gebruiken om een bestand naar je toe te
halen of juist op het internet te plaatsen?
Met WinSCP kun je alle mappen en bestanden gewoon met
de muis aanwĳzen en selecteren, vervolgens kun je de ge‐

wenste opdracht uitvoeren door de rechter muisknop in te
drukken en een keuze te maken. Of je kunt een opdracht
aanklikken in het menu of de taakbalk.

Maar voordat WinSCP gebruikt kan worden, moet er nog wel
even nagedacht worden. Dit ligt niet aan WinSCP, want met
ftp moet je precies hetzelfde doen.Welke informatie heb ik
nodig om te beginnen? In het algemeen is een werkmap, een
login, een wachtwoord en een internetadres vereist.
De werkmap is de map op je eigen computer waarin de be‐
standen staan die je op het internet wilt plaatsen. Verder is
de werkmap nodig om de bestanden te kunnen opslaan die je
van het internet wilt gaan ophalen.

O ja, met name belangrĳk voor het downloaden van pro‐
gramma’s en plaatjes denk er aan dat de overdrachtsinstel‐
lingen (transfer settings) op binair (binary) staat. Dit is bĳ
mĳ overigens de standaard (default) keuze. Mocht WinSCP
Engelse tekst bevatten, dan kan dat veranderd worden in
Nederlandse tekst (Tip: klik achtereenvolgens op Opties >
Voorkeuren > Omgeving > Talen).

Voor‐ en nadelen
Voordelen: keuze uit Windows Verkenner‐ of Commander‐
uiterlĳk; meerdere internetadressen in te stellen; Neder‐
landse taal (en vele andere talen)

Nadelen: Geen

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Platform: Windows

Installatie:
Download het installatieprogramma WinSCP‐xxx‐Setup.exe
op de WinSCP‐website. Na de download installeren en de
vragen beantwoorden.

Licentie: Open Source

Prijs: Gratis

Veilige downloadpagina:
https//winscp.net/eng/download.php
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