
Externe helptekst: FTP server configureren 

1 

FTP-SERVER CONFIGUREREN EN INSTELLEN IN WINDOWS 10 

Hoe een FTP-server te maken in Windows 10.  

Laat u ook zien hoe u bestanden kunt delen om toegang te krijgen via een FTP-server en hoe u er vanaf elke 

locatie toegang toe hebt via LAN en WAN. En u kunt toegang geven tot uw FTP-site door gebruikers te beperken 

met gebruikersnaam / wachtwoord.  

FTP staat voor protocol voor bestandsoverdracht (file transfer protocol).  

Een handige functie om bestanden over te dragen tussen de clientcomputer en de FTP-server. Het is alsof u 

enkele bestandsmappen deelt op het geconfigureerde FTP-server op een poortnummer. En een gebruiker kan 

vanaf elke locatie bestanden lezen en schrijven via het FTP-protocol. 

Bijvoorbeeld, ftp: // UW HOSTNAAM of IP-adres. 

Een FTP-server op het interne of externe netwerk is altijd gemakkelijk en sneller om bestanden via het netwerk 

te delen en te openen. Windows 10 wordt geleverd met een ingebouwde FTP-serverfunctie onder Internet 

Information Service-functies die vóór gebruik moeten worden geïnstalleerd.  

SCHAKEL FTP IN WINDOWS 10 IN 

Schakel eerst de FTP- en IIS-functie in van Windows. 

• Druk op Windows + R, Typ dan in cmd veld “ appwiz.cpl “ in en Klik dan op OK. 

• Dit opent Programma's en onderdelen. 

• Klik hier op ‘Windows-functies in- of uitschakelen’ zoals hieronder wordt weergegeven. 

Opmerking: als IIS niet eerder op een bepaalde Windows 10-computer is geïnstalleerd, moet u ook andere 

functies van IIS installeren (zoals aangegeven door pijltjes). Zie de onderstaande schermafbeelding voor de 

feitelijke vereisten om de FTP-server op Windows 10 te gebruiken (alle aangevinkte functies moeten worden 

geïnstalleerd). 

• Druk op OK om de geselecteerde functies te installeren. 

• Dit zal enige tijd duren om de functies te installeren, wacht tot ze zijn voltooid. 
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CONFIGUREER FTP-SERVER WINDOWS 10 

Na de installatie, moet u de FTP-server configureren volgens onderstaande stappen. 

• Open “ Configuratiescherm Alle Items  “ in het configuratiescherm Systeembeheer. 

• Dubbelklik vervolgens op Internet Information Services (IIS) Manager. 

• De IIS-manager opent, Klik hier “ Vouw de sites uit “ en  

• Klik er met de rechtermuisknop op “ FTP-site toevoegen “. 

 

Geef de FTP-site een naam en blader door de lokale map die u met anderen wilt delen via de FTP-server. 
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In het volgende scherm moet u het IP-adres van de lokale computer selecteren in de vervolgkeuzelijst. Ik hoop 

dat je het al hebt gedaan Statisch ip voor de computer. 

En zet het poortnummer achter eenentwintig als standaard poortnummer van de FTP-server. 

Selecteer onder de optie SSL: Geen SSL om de verbinding tot stand te brengen zonder SSL-certificaat. 

In een productieomgeving voor een professionele FTP-serverinstallatie moet u mogelijk SSL inschakelen, 

waarvoor een certificaat vereist is. 
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In het volgende scherm kunt u toestemming geven voor gebruikers om toegang te krijgen tot de FTP-site. 

Hier moet u beslissen hoe anderen toegang krijgen tot de FTP-share en wie alleen-lezen of lezen en schrijven 

krijgt. 

Laten we dit scenario aannemen 

Als u wilt dat specifieke gebruikers lees- en schrijftoegang hebben, moeten ze er uiteraard een gebruikersnaam 

en wachtwoord voor typen. Andere gebruikers hebben toegang tot de FTP-site zonder gebruikersnaam of 

wachtwoord om alleen de inhoud te bekijken. Dit wordt anonieme gebruikerstoegang genoemd. Klik nu op 

Voltooien. 
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Sta een FTP-server toe via Windows Firewall 

Als Windows Firewall op uw computer draait, blokkeert de beveiligingsfunctie alle verbindingen die toegang 

proberen te krijgen tot de FTP-server. Gebruik de onderstaande stappen om de FTP-server door de firewall te 

laten gaan. 

Open Configuratiescherm Alle configuratieschermitems Windows Firewall. 

Klik op de link Een app of functie toestaan via Windows Firewall. 

Notitie: Tegenwoordig worden firewalls beheerd door een antivirusprogramma, dus u moet FTP vanaf daar 

configureren / toestaan of de firewallbescherming op uw antivirus uitschakelen 

 

• Klik nu op de knop Instellingen wijzigen. 

• Selecteer FTP-server en zorg ervoor dat u deze toestaat op een privé- en openbaar netwerk. 

• Klik OK. 

Op dit punt zou u uw favoriete FTP-client moeten kunnen gebruiken om uw nieuw gemaakte FTP-server vanaf 

uw lokale netwerk te verbinden. 
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CONFIGUREER DE ROUTER OM EXTERNE VERBINDINGEN TOE TE STAAN 

Nu moeten we configureren op de router en TCP / IP-poort nummer 21 openen om verbindingen met uw pc 

mogelijk te maken. Zodat uw FTP-server bereikbaar is vanaf internet en u er overal toegang toe heeft. Hier vindt 

u de stappen om de meeste routers te configureren. (Voor meer specifieke instructies om TCP / IP-poorten door 

te sturen, dient u de ondersteuningswebsite van de fabrikant van uw router te raadplegen.) 

• Open eerst de opdrachtprompt, typ command ipconfig en druk op de enter-toets 

• Zoek het standaard gateway-adres (IP-adres van de router) op en noteer het 
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Meestal is het een privé-adres in het bereik 192.168.x.x. Bijvoorbeeld 192.168.1.1 of 192.168.2.1. 

 

Open nu uw standaardwebbrowser. 

Voer op de adresbalk het IP-adres van de router in en druk op Enter. 

Log in met uw routerreferenties. 

 

Zoek het gedeelte Port Forwarding - meestal vindt u deze functie onder de WAN- of NAT-instellingen. 

Maak een nieuwe port forwarding aan die de volgende informatie bevat: 

• Servicenaam: U kunt elke naam gebruiken. Bijvoorbeeld FTP-Server. 

• Port woede: U moet poort 21 gebruiken. 

• TCP / IP-adres van pc: Open de opdrachtprompt, typ ipconfig, en het IPv4-adres is het TCP / IP-adres 

van uw pc. 
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Pas nu de nieuwe wijzigingen toe en sla de nieuwe routerconfiguraties op. 

TOEGANG KRIJGEN TOT EEN FTP-SERVER VANAF ELKE PC 

Dit is de snelste manier om uw FTP-server te testen, nadat u de firewall heeft geconfigureerd en poort 21 op uw 

router heeft doorgestuurd. 

Open uw standaardwebbrowser 

Typ in de adresbalk uw Windows 10 pc IP-adres, in een FTP-link-indeling, en druk op Enter. 

Het adres zou er als volgt uit moeten zien: FTP://192.168.1.199 . of uw openbare adres. 

Dit vraagt om authenticate: Typ uw systeemgebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de 

bestanden die u op de FTP-gedeelde map hebt gedeeld. 

 

Om toegang te krijgen tot de FTP-server vanaf verschillende locaties / netwerken, moet u het statische IP-adres 

typen (verstrekt door uw internetprovider). Uw statische IP is bijvoorbeeld 11.03.68.445, dan moet u 

ftp://11.03.68.445 of uw ftp: // uw lokale hostnaam gebruiken. 


