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Je beschikt als gebruiker ENKEL over read-only rechten. Als je een bestand graag wil uploaden zodat 

dit in de drive komt te staan dan kan je dat via volgende link:  

https://ingenieursgeel.be/Inzendingsformulier%20IngenieursGeel/formpage.html  

  

https://ingenieursgeel.be/Inzendingsformulier%20IngenieursGeel/formpage.html
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1 Hoe met de server verbinden?  

1.1 Via de website 
Surf naar http://driveiigeel.quickconnect.to/ en meld je daar aan met je gegevens die je van mij 

gekregen hebt. (zie ook de video op de site hoe je dat moet doen) 

 

Je kan ook naar http://quickconnect.to/ surfen, en daar vul je dan als QuickConnectID driveiigeel in. 

Vervolgens kom je op de aanmeldpagina terrecht. 

 

1.2 Via ftp direct. 

1.2.1 Voor Windows: 
Stap 1: rechtermuisklik in verkenner op “netwerk” en selecteer “netwerkverbinding maken”. 

 

Stap 2: Kies in het volgende scherm dat je krijgt de optie “Verbinding maken met een website …” 

 

http://driveiigeel.quickconnect.to/
http://quickconnect.to/
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Stap 3: kies je drive letter (NIET C OF D!) en vul vervolgens 

(\\driveiigeel.synology.me@SSL@5008\DriveIIGeel) in en klik nadien op Voltooien. 

 

Stap 4: Volgende schermen komen tevoorschijn. Linkse moet je je aanmeldgegevens ingeven (login 

en paswoord). Het rechtse scherm is enkel informatie. Je kan best de optie “referenties onthouden” 

aanvinken. 

 
 

Stap 5: Als alles goed is gegaan krijg je het volgende in je drivelist van je pc. De netwerkschijf zal ook 

eenmalig uit zichzelf openen in een nieuw scherm. 

 

Je kan nu deze map zo gebruiken om “snel” bestanden naar je eigen pc te copy-pasten. Natuurlijk 

ben je wel afhankelijk van de netwerksnelheid van de server, maar normaal zal dat geen probleem 

zijn.  

Als opmerking: IK GEEF GRAAG MEE DAT HET OP SCHOOL SLECHT/NIET WERKT. DIT KOMT OMDAT 

DE ROUTERS VAN SCHOOL DE NODIGE NETWERKPOORTEN VOOR DEZE TOEPASSING BLOKKEREN. 

file://///driveiigeel.synology.me@SSL@5008/DriveIIGeel
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1.2.2 Voor mac/apple 
https://www.technoduet.com/a-simple-way-to-connect-to-remote-ftp-sever-on-mac/ (ik beschik 

helaas niet over mac, zal dus wat opzoeken zijn voor jezelf.) 

1.2.3 Filezilla 
Je kan ook de filezilla cliënt gebruiken, maar de personen dat filezilla gebruiken acht ik in staat dat ze 

weten hoe ze aan de ftp server kunnen geraken. Gebruik poort 5008. 

 

1.3 DSFile app 
Je kan ook voor zowel android als ios een app, dsfile, downloaden. In deze app meld je je dan aan. De 

QuickConnectID dat je moet opgeven is hier ook “driveiigeel”, samen met je unieke login en 

paswoord. 

 

  

https://www.technoduet.com/a-simple-way-to-connect-to-remote-ftp-sever-on-mac/
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2 Je wachtwoord wijzigen 
Open je startscherm in DSM (disk station manager) via http://driveiigeel.quickconnect.to/ of 

http://driveiigeel.synology.me:5000/. Vervolgens klik je op het mannetje rechtsboven in de hoek naast 

het vergrootglas. 

Nadien klik je op “pers” (tandwiel) en wijzig je je accountgegevens op het scherm dat je krijgt.  

Belangrijk: 

• Geef je oud wachtwoord ook in!  

• Onthoud je nieuwe paswoord best, je kan nog wel altijd via mail recoveren… 

• Wijzig je username & beschrijving niet. Doe je dat wel, dan smijt de beheerder jou eruit. 

 

 

http://driveiigeel.quickconnect.to/
http://driveiigeel.synology.me:5000/
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3 Toch nog vragen? 
Heb je toch nog vragen of assistentie nodig? Neem dan contact met ons op. Dit via 

info@ingenieursgeel.be of onderwijs@ingenieursgeel.be  

 

Als je http://driveiigeel.synology.me:5000/ ZONDER “:5000/” ingeeft, dan kom je op onze oude google 

drive uit. (http://driveiigeel.synology.me) Je ziet hieronder een screenshot van, maar let wel op, deze is 

niet meer up-to-date! 

 

mailto:info@ingenieursgeel.be
mailto:onderwijs@ingenieursgeel.be
http://driveiigeel.synology.me:5000/
http://driveiigeel.synology.me/

