
 

CMS Made Simple 
 
Bestanden uploaden met FTP. 
 
LET OP! Verwijder niet zomaar bestanden van de server dit kan ertoe lijden dat de website niet meer 
functioneert. RR-Webdesign is niet verantwoordelijk voor enige schade of herstel werkzaamheden die 

voortkomen uit verwijdering of wijziging van data.  
 
Soms is het handig om in een keer meerdere bestanden naar uw webwinkel/website te uploaden. 

Bijvoorbeeld wanneer u meerdere afbeeldingen aan een product wilt koppelen. 

 
Voor het uploaden van de bestanden gebruiken we FileZilla. FileZilla is een FTP client en is hier te 
downloaden. 

 

Voordat u de website kunt uploaden naar uw webspace op de server heeft u een aantal zaken nodig. 

 
1) De opleveringsmail van uw hostprovider met de ftp gegevens als: ftp servernaam uw gebruikersnaam en 

wachtwoord.  

2) Een FTP client zoals FileZilla 
3) De bestanden welke u wilt uploaden 

 
Start FileZilla en zet de lokale bestanden klaar in de linker verkenner (Local Site). 

 
Vervolgens dienen we verbinding te maken met de server. Hierbij gebruiken we gegevens uit de 

opleveringsmail. Klik vervolgens op Quickconnect. 

 
 

Voorbeeld: 

Address: ftp.uwproviderserver.nl  (de FTP server van uw provider) 

User: root.voorbeeld.nl 
Password: wachtwoord 

Port: 21 

 

 
 
Wanneer u succesvol verbinding heeft gemaakt ziet u in de rechter verkenner (Remote Site) in ieder geval 

de map 
domains. 

 



 

 
  
De bestanden dienen  geupload te worden in de WWW map of een onderliggende map. 

Nu bent u klaar om de lokale bestanden te uploaden. 

 
Het is handig om een duidelijke folderstructuur aan te houden zo raakt u het overzicht niet kwijt. 

Wanneer u afbeeldingen upload van uw product zet deze dan bijvoorbeeld in uploads\images 
 

Kies in de linker verkenner de bestanden welke u wilt uploaden (gebruik ctrl om meerdere bestanden te 
kiezen) en sleep ze vervolgens naar de rechter verkenner. 

Na het uploaden zijn de bestanden zichtbaar in de rechter verkenner. 

 
Uw bestanden zijn nu geupload en te gebruiken in uw website. 


