GSM telefoon.
Werkwijze automatisch verzenden udp-bestanden via Mobiel.voor DAS2015
Android telefoon.
Maak voor je vereniging een gmail account aan.
https://accounts.google.com/signup?hl=nl klik op nevenstaande link
B.V. 1221luchtpost@gmail.com
maak een wachtwoord aan.b.v. luchtpost1221
Als je dit heb gedaan ga je in DAS als volgt te werk.
Ga in DAS naar basisbestanden e-mail en ftp instellingen
Vink hier Gmail aan vul uw gegevens in bij SMTP instellingen en sla deze op.
Denk eraan dat u autorisatie en SSL aanvinkt.

Om nu bestanden via uw android telefoon te kunnen
verzenden gaan we als volgt te werk.
We stellen eerst wifi hotspot in via setup
1. De wifi hotspot activeer je door naar ‘Instellingen >
Meer > Tethering en mobiele hotspot‘ te gaan. Het kan
zijn dat de menu-opties bij jouw toestel een iets
andere naam hebben.
2. Vanuit ‘Tethering en mobiele hotspot‘ configureer je
de hotspot en kies je voor een naam, de
beveiligingsmethode en een wachtwoord.
3. Zorg voor een sterk wachtwoord door hoofdletters,
kleine letters, cijfers en symbolen te combineren.
4. Als je de hotspot hebt geactiveerd, krijg je in de
notificatiebalk een speciaal icoontje te zien (zie
screenshot bovenin). Dit betekent dat de wifi hotspot
actief is en dat het internet van je smartphone of tablet
door andere toestellen gebruikt kan worden.

Tik op

kies voor

kies dan instellingen

vervolgens scrollt u naar

en vink hotspot aan

Als u nu wilt verzenden kiest u de aangemaakte verbinding via
welke je rechts onderin bij windows ziet staan.

Iphone telefoon (apple)
Werkwijze automatisch verzenden udp-bestanden via Mobiel.voor DAS2015
Iphone telefoon.
Maak voor je vereniging een gmail account aan.
https://accounts.google.com/signup?hl=nl klik op nevenstaande link
B.V. 1221luchtpost@gmail.com
maak een wachtwoord aan.b.v. luchtpost1221
Als je dit heb gedaan ga je in DAS als volgt te werk.
Ga in DAS naar basisbestanden e-mail en ftp instellingen
Vink hier Gmail aan vul uw gegevens in bij SMTP instellingen en sla deze op.
Denk eraan dat u autorisatie en SSL aanvinkt.

Sinds iOS 4 is iPhone tethering op je iPhone mogelijk: Via iPhone
internetten op je laptop door hem als modem te gebruiken.
iPhone tethering instellen
iPhone tethering is inmiddels met alle iPhone modellen en alle
providers van Nederland mogelijk. Dit is namelijk wettelijk
vastgesteld sinds enkele tijd. Vroeger was dit nog niet het geval,
en werd je in sommige gevallen afgeknepen op dit gebied en
stond de functie gewoon niet op je iPhone.

In Nederland wordt tethering dus door alle providers ondersteund
inmiddels. Omdat er op steeds meer plekken gratis wifi
beschikbaar komt, is via de 3G of 4G verbinding van je iPhone
internetten echter steeds minder noodzakelijk.
Wachtwoord voor je persoonlijke hotspot instellen
Standaard krijgt de persoonlijke hotspot een wachtwoord toegewezen. Personen die verbinding willen
maken met jouw persoonlijke hotspot moeten dit wachtwoord invoeren. Dit voorkomt dat allerlei
mensen zomaar verbinding kunnen maken. Het wachtwoord kan nogal ingewikkeld zijn, maar gelukkig
kun je het wijzigen.
1. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Persoonlijke hotspot.
2. Bij Wi-Fi-toegang kun je een makkelijker te onthouden wachtwoord instellen.
Vink daar Persoonlijke hotspot aan. Vervolgens kunnen andere apparaten verbinding maken met de
iPhone. Dit gaat op drie manieren: via wifi, bluetooth en USB. Als de persoonlijke hotspot actief is,
verschijnt bovenin het beeld een blauwe balk, zoals te zien op de afbeelding.

