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Korte handleiding voor het gebruik van airtoimedia. 

  
Je kunt vanaf nu gebruikmaken van een eigen map op de airtoimedia server. 
Je hebt als het goed is via de mail je inlognaam, wachtwoord en mapnaam ontvangen. 
Wachtwoord is “case-sensitive”, let dus goed op eventuele hoofdletters. 
 
Voor het uploaden van bestanden is de server bereikbaar via FTP. 
Hiervoor kun je een FTP programma (bv Filezilla client, WSFTP etc.) gebruiken. 
 
Een andere manier is via de windows file explorer (=verkenner). 

Type in de adresbalk: ftp://www.airtoimedia.nl 
Daarna word om gebruikersnaam (= user = inlognaam) en wachtwoord gevraagd 
  
 

Je mag in je eigen upload directory: 
directories en bestanden aanmaken, hernoemen, verwijderen etc. 
 
Aangeraden wordt om GEEN spaties of vreemde tekens in directories en filenamen te zetten. 
Gebruik alleen letters of cijfers en gebruik de _ om er één aaneengesloten naam van te maken. 
Voorbeeld: “dit_is_filmpje_1.avi” en NIET “dit is filmpje 1.avi” 
  
 
 
In de rest van deze beschrijving wordt dirnaam gebruikt als directory (of mapnaam). 
Hiervoor moet je uiteraard de naam van de jouw toegewezen map gebruiken. 
Verder wordt met map en dir hetzelfde bedoeld. 
 
Je map is via Internet te bereiken op: 
http://www.airtoimedia.nl/web/upload/dirnaam/   
  
Stel dat je een filmpje demo.avi hebt geupload, in de dir films. 
dan wordt de link: 
http://www.airtoimedia.nl/web/upload/dirnaam/films/demo.avi 
 
 
In je map vind je het bestandje dirzoek.php als hulpmiddeltje. 
Dit zorgt ervoor dat je alle bestanden en dirs te zien krijgt die in je eigen dir staan. 
Je krijgt dit automatisch te zien als je http://www.airtoimedia.nl/web/upload/dirnaam/  intoetst 
( mag met of zonder de / aan het eind) en er geen index.htm, index.html of index.php aanwezig is. 
Is er wel een index bestand dan http://www.airtoimedia.nl/web/upload/dirnaam/dirzoek.php gebruiken 
Dirzoek.php kan in elke subdir gezet worden om ook daar te gebruiken. 
Als je klikt op een link bij gebruik van dirzoek, dan wordt die link in een nieuwe tab of venster 
geopend. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder wens ik je veel plezier met het gebruik van de server. 

NB. 
 
Airtoimedia is UITSLUITEND bedoeld voor foto's en films m.b.t. modelvliegen 
Dus: 
- geen (illegale) software 
- geen foto's, films over ander onderwerpen 
 
Zodra iemand zich hier niet aan houdt, kan ZONDER WAARSCHUWING alles verwijderd worden 
en het account opgeheven. 
We hebben geen vastgelegde rechten en plichten, het geheel is een extra service voor 
modelvliegers en blijft een zaak van vertrouwen. 
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