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Welkom bij je STACK! 

STACK is jouw gratis online opslag voor het gemakkelijk bewaren, synchroniseren en delen 

van al je bestanden. STACK is voor je foto’s in alle formaten, de map voor al je documenten 

en de plek voor al jouw kleine en grote projecten.  

Al jouw bestanden worden opgeslagen in Nederland en beveiligd met een 256-bit AES 

sleutel. Daarnaast vindt de opslag plaats op ons inmiddels beproefde Big Storage-platform. 

Met STACK synchroniseer je automatisch al je bestanden naar al je apparaten. Je kunt STACK 

gebruiken in je browser, op je mobiele apparaten en op je desktop. Doordat STACK ook 

ondersteuning biedt voor 'WebDav' kun je je STACK ook als netwerkschijf binnen je 

besturingssysteem koppelen. 

Met STACK deel je gemakkelijk al je foto’s en bestanden met vrienden en familie. Door 

gebruikers aan te maken kun je zelfs je opslagruimte delen. Op de volgende pagina's kun je 

meer informatie vinden over alle mogelijkheden en toepassingen voor je STACK, zodat je snel 

aan de slag kunt! 

 

Mocht je bij het gebruik van STACK tegen een probleem aanlopen dan kun je altijd onze 

veelgestelde vragen raadplegen op https://www.transip.nl/helpdesk/ of een bericht insturen 

via het tabblad 'Contact' in je controlepaneel. 
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1. Hoe upload, maak en deel ik 
bestanden in STACK? 

Je kunt met STACK je bestanden snel en eenvoudig uploaden, maken, openen en delen met 

anderen. Hieronder staat per functie uitgelegd hoe je dit doet via de webinterface van STACK. 

Uploaden  

 

Om een bestand te uploaden ga je naar 'STACK' wanneer je ingelogd bent in STACK. Dit is 

ook de standaard pagina die geopend wordt, maar mocht je je op een andere pagina 

bevinden dan kun je links bovenaan op de pagina altijd op 'STACK' klikken.  

 

Klik bovenaan de pagina op het 'Uploaden' icoontje om de bestandsbrowser van je 

besturingssysteem te openen. Selecteer die bestanden die je wilt uploaden en klik op 'Open' 

in de interface. Let er op dat een upload via de browserversie van STACK maximaal 10GB 

groot mag zijn.  

Je kunt ook altijd een bestand vanuit de verkenner van je besturingssysteem naar de 

webinterface van STACK "slepen" om zo het bestand te uploaden. Indien je ook complete 
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mappen naar je STACK wilt uploaden dan kun je dat op deze manier doen (of via WebDAV 

dan wel de desktop software). 

 

 

Afhankelijk van de grootte van het bestand zal er bovenaan de pagina een balk gaan lopen 

welke aangeeft wat de status van de upload is. Zodra de upload is voltooid, zal deze in het 

overzicht van je bestanden en mappen zichtbaar zijn.  

 

Delen  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Om een bestand te delen ga je in de lijst van bestanden in je STACK naar het bestand of de 

map die je wilt delen. Wanneer je deze aanvinkt (in het geval van een map niet aanklikken 

want dat opent de map zelf) krijg je aan de rechterkant een aantal opties te zien die 

afhankelijk van het type wel of niet allemaal beschikbaar zijn, maar hier klik je op 'Delen'.  

 

Zodra je dit doet krijg je bovenaan de pagina een aantal opties: 

• Deel - Hieronder staat de directe link die je kunt delen met de persoon met wie je het 

bestand wilt delen. Klik in het vakje met de link om deze in zijn geheel te selecteren. 

Klik vervolgens met je rechtermuisknop op de link en selecteer “Kopiëren” (of “Copy”) 

of gebruik de toetsen combinatie CTRL + C. Wanneer je het bestand of de map niet 

langer wil delen, klik je hier op het schuifje om dit uit te schakelen. 

• Wachtwoord - Hiermee kun je de toegang tot de gedeelde bestanden beveiligen met 

een wachtwoord. Wanneer je op het schuifje klikt kun je een wachtwoord invoeren, 

druk op Enter om dit op te slaan. 

• Uploaden toestaan - Hiermee geef je anderen waarmee je de link deelt de 

mogelijkheid om zelf ook bijvoorbeeld extra bestanden aan een map toe te voegen. 

Handig voor wanneer je samen aan een document werkt!  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Verwijderen  

 

Uiteraard kun je de bestanden die je geüpload hebt naar je STACK, ook weer verwijderen. 

Vink hiervoor het bestand (of de map) aan dat je wilt verwijderen zodat aan de rechterkant de 

bestandsopties weer zichtbaar worden. Hier staat ook een optie gelabeld 'Verwijderen', klik 

deze aan en je zult een prompt krijgen met de vraag of je het zeker weten. Kies 'Annuleren' 

om het bestand toch te bewaren, via 'Verwijder' zal het bestand naar de Prullenbak 

verplaatst worden.  

Mocht je de bestanden permanent willen verwijderen dan ga je rechts bovenaan de pagina 

naar ‘Prullenbak’. Eenmaal op die pagina kun je de bestanden die je definitief wilt verwijderen 

aanvinken (of gebruik het vinkje links in de paarse balk om alle bestanden te selecteren). Je 

krijgt nu rechts weer een aantal opties, waaronder 'Permanent verwijderen'. Wanneer je 

daar op klikt, is het bestand ook echt verwijderd van je STACK! 
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2. Hoe gebruik ik de verschillende 
bestandsopties binnen STACK? 

Je hebt binnen de webinterface van STACK een aantal functies die je kunt gebruiken op 

bestanden en mappen. Hieronder staat per functie uitgelegd hoe je dit doet via de 

webinterface van STACK. 




 

Om met geüploade bestanden en mappen te werken ga je naar 'STACK' wanneer je ingelogd 

bent in STACK. ‘STACK’ is ook de standaard pagina die geopend wordt, maar mocht je je op 

een andere pagina bevinden dan kun je links bovenaan op de pagina altijd op 'STACK' 

klikken. Wanneer je hier een bestand of map aanvinkt krijg je aan de rechterkant van de 

pagina de volgende opties:  
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• Preview - Hiermee kun je bijvoorbeeld een foto op je STACK in groot formaat zien in 

je browser. Afbeeldingen kun je in de preview-modus ook langs alle afbeeldingen in 

die map klikken en een 'diashow' starten.  

• Downloaden - Hiermee download je het bestand naar het apparaat waarmee je 

STACK geopend hebt. 


• Delen - Hiermee kun je bestanden en mappen delen met anderen. Zie voor meer 

informatie ook het vorige hoofdstuk “Hoe upload, maak en deel ik bestanden in 

STACK?“ 

• Favoriet - Hiermee kun je bestanden en mappen als "Favoriet" aanmerken. Hierdoor 

kun je deze bestanden altijd snel terugvinden door bovenaan de pagina op 

Favorieten te klikken.  

• Naam wijzigen - Hiermee kun je de naam van je bestanden en mappen aanpassen.  

• Knippen - Hiermee kun je een bestand of map "knippen" en vervolgens deze elders 

"plakken" (dus verplaatsen). 


• Kopiëren - Hiermee kun je een bestand of map "kopiëren" en vervolgens deze elders 

"plakken".  

• Verwijderen - Hiermee kun je een bestand of map verwijderen naar de prullenbak. 


• Deselecteren - Hiermee kun je het aangevinkte / geselecteerde bestand of map 

weer deselecteren.  
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3. Hoe deel ik mijn opslagruimte 
binnen STACK? 

Binnen STACK heb je mogelijkheid om je opslagruimte met anderen te delen. Je kunt naar 

eigen wens een deel van je opslagruimte aan bijvoorbeeld een familielid, vriend of collega toe 

te kennen om te gebruiken voor de opslag van hun bestanden. Ze krijgen daarmee als het 

ware hun eigen 'mini STACK'. 




 

Om deze ruimte toe te kennen zul je een extra gebruiker hiervoor moeten toevoegen. Ga 

hiervoor binnen STACK naar de 'Gebruikers' pagina. Je kunt deze pagina openen door 

rechts bovenaan de pagina op je naam te klikken en dan in het menu op 'Gebruikers'.  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Gebruiker Aanmaken  

 

Om een nieuwe gebruiker aan te maken voer je bovenaan de pagina op '+ Nieuwe STACK 

gebruiker aanmaken'. (Let op! De gebruikersnaam is ook meteen de inlognaam voor het 

nieuwe account en kun je later niet meer aanpassen) en het wachtwoord wat je hiervoor wilt 

instellen.  

Gebruiker Aanpassen / Ruimte toekennen  

In het overzicht van de gebruikers zie je ook de kolom 'Limieten' welke aangeeft hoeveel 

ruimte is toegekend aan de gebruiker. Mocht je dit willen aanpassen dan kun je de gebruiker 

in kwestie aanvinken en aan de rechterkant van de pagina op 'Limiet Wijzigen'. Hier kun je 
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de gewenste ruimte in vullen in het formaat [hoeveelheid] [grootte aantal bytes], dus 

bijvoorbeeld 20 GB of 500 MB. Ook kun je met behulp van 'Naam Wijzigen' de volledige 

naam van de gebruiker aanpassen.  

 

Vervolgens zal deze gebruiker in zijn eigen STACK account kunnen inloggen en deze 

toegekende ruimte kunnen gebruiken voor zijn eigen bestanden. Een dergelijk account heeft 

dezelfde mogelijkheden als het hoofd-account op de beheerdersfuncties na. 

Let wel op! De nieuwe gebruiker krijgt hiermee geen compleet eigen STACK, maar een stukje 

ruimte in jouw STACK. Deze gebruiker zal daarvoor dan wel altijd jouw STACK URL moeten 

gebruiken.  
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4. Hoe herstel ik mijn STACK 
gebruikersnaam en wachtwoord? 

Je kunt het wachtwoord van STACK herstellen door STACK te openen in je browser. Hiervoor 

heb je jouw STACK-URL nodig. Deze vind je in je het controlepaneel op  

https://www.transip.nl/cp  

 

Op het moment dat je bent ingelogd in je TransIP controlepaneel klik je op 'STACK' boven aan 

de pagina. Hier vind je vervolgens het kopje 'Logingegevens vergeten?'. Als je hieronder 

op Wachtwoord resetten klikt, kun je in het vervolgscherm de betreffende gebruiker 

selecteren en daarvan het wachtwoord opnieuw instellen.  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5. Hoe kan ik STACK als 
netwerkschijf toevoegen aan mijn 
OS? 

Omdat STACK volledige ondersteuning heeft voor webDAV kun je de schijf ook als 

Netwerkschijf toevoegen aan je OS. Hoe je dit kunt toevoegen verschilt per OS en hieronder 

kun je dit voor het OS van je keuze terugvinden. WebDAV is een protocol op het Internet dat 

een uitbreiding is van het protocol HTTP.  

De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning, wat vrij vertaald 

neerkomt op web gebaseerd en verdeeld auteurschap met versiebeheer. Dit zorgt ervoor dat 

je via een dergelijke link ook bestanden kunt wijzigen en uploaden, wat via het 'normale' 

HTTP protocol niet kan. 
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Windows Vista / 7 


Open 'Deze computer' ('Computer') en klik bovenaan op 'Voeg netwerkschijf toe' ('Map 

network drive'). Hier voer je de volgende informatie in: 

• Station (Drive): Hier geef je aan welke letter je wilt toekennen aan de netwerkschijf 

(standaard Z:)  

• Map (Folder): Hier voer je de webDAV locatie toe. Je kunt deze webDAV URL altijd 

terugvinden en kopiëren door via de webinterface op je accountnaam en vervolgens 

op 'Instellingen' te klikken. Onder het kopje WebDav staat de benodigde link. Deze 

link heeft altijd het formaat  https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/


• Opnieuw verbinding maken bij aanmelden' ('Reconnect at logon') Dit vinkje 
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kun je het beste inschakelen, zodat deze netwerkschijf weer opnieuw gekoppeld 

wordt wanneer je je computer (opnieuw) start. 

• 'Verbinding maken met andere referenties' ('Connect using different 

credentials') Dit vinkje MOET ingeschakeld zijn, anders zal Windows de 

inloggegevens van de lokale computer gebruiken welke uiteraard niet overeenkomen 

met die van STACK zelf. Deze komen uiteraard niet overeen met die van STACK zelf. 

Wanneer je dit aanvinkt zal je een pop-up krijgen waarin je de inloggegevens van je 

STACK kunt invoeren. 

Eenmaal toegevoegd kun je je STACK net zo gebruiken als een gewone externe harde schijf / 

partitie in Windows en bestanden hier van en naar toe verplaatsen. Mocht je problemen 

ondervinden met het koppelen van je STACK via WebDAV, dan kan het zijn dat de "webclient 

service" binnen je Windows omgeving uitstaat.  

Meer informatie over hoe je deze aan kunt zetten is te vinden via bijvoorbeeld:  

http://blogs.msdn.com/b/johnguin/archive/2012/06/24/enabling-the-webclient-service-in-

windows.aspx 
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Windows 8 / 10 

Open 'Deze computer' ('Computer') en klik bovenaan op 'Voeg netwerkschijf toe' ('Map 

network drive'). Hier voer je de volgende informatie in: 

• Station (Drive): Hier geef je aan welke letter je wilt dat wordt toegekend aan de 

netwerkschijf (standaard Z:) 

• Map (Folder): Hier voer je de webDAV locatie toe. Je kunt deze webDAV URL altijd 

terugvinden en kopiëren door via de webinterface op je accountnaam en vervolgens 

op 'Instellingen' te klikken. Onder het kopje WebDAV staat de benodigde link. Deze 

link heeft altijd het formaat https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/. 
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• Opnieuw verbinding maken bij aanmelden' ('Reconnect at logon') Dit vinkje 

kun je het beste inschakelen, zodat deze netwerkschijf weer opnieuw gekoppeld 

wordt wanneer je je computer (opnieuw) start. 

• 'Verbinding maken met andere referenties' ('Connect using different 

credentials') Dit vinkje MOET ingeschakeld zijn, anders zal Windows de 

inloggegevens van de lokale computer gebruiken welke uiteraard niet overeenkomen 

met die van STACK zelf. Wanneer je dit aanvinkt zal je een pop-up krijgen waarin je de 

inloggegevens van je STACK kunt invoeren. 

Eenmaal toegevoegd kun je je STACK net zo gebruiken als een gewone externe harde schijf / 

partitie in Windows en bestanden hier van en naar toe verplaatsen. Mocht je problemen 

ondervinden met het koppelen van je STACK via WebDAV, dan kan het zijn dat de "webclient 

service" binnen je Windows omgeving uitstaat.  

Meer informatie over hoe je deze aan kunt zetten is te vinden via bijvoorbeeld:  

http://blogs.msdn.com/b/johnguin/archive/2012/06/24/enabling-the-webclient-service-in-

windows.aspx 
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Mac OS X  

Op dit moment wordt WebDav in combinatie met STACK nog niet helemaal correct 

ondersteund voor OSX (werkt alleen in 'read-only' modus): we zijn heel hard bezig dit op 

korte termijn mogelijk te maken! In de tussentijd kun je gebruik maken van de OSX app. 
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Linux (/ Ubuntu)  

Je kunt via webDAV ook je STACK koppelen aan je (Linux) VPS om dit bijvoorbeeld te 

gebruiken als externe back-up voor je data, meer informatie daarover kun je in het vol 

terugvinden.  

 

Mocht je van Ubuntu desktop gebruik maken dan kun je via Files en vervolgens Connect to 

Server met je STACK via WebDAV benaderen. Let er wel op dat in Ubuntu de link via https:// 

niet zal werken en je dit zult moeten aanpassen naar davs://.  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6. Hoe kan ik STACK als externe 
backup voor mijn VPS gebruiken?  

Omdat STACK ondersteuning biedt voor WebDAV, kun je deze storage ook als externe opslag 

'mounten' om te gebruiken voor het maken van back-ups van de data op je VPS. 

Let op! Dit is relatief complexe materie en het is dan ook altijd aan te raden om eerst een 

snapshot te maken van je VPS voordat je deze handelingen uitvoert. Zodoende kun je in het 

geval van een verkeerde configuratie hier altijd op terugvallen. Let er ook op dat je op Ubuntu 

voor elk commando sudo moet plaatsen om het als 'superuser' uit te voeren. 

Linux (Ubuntu / Debian / CentOS / openSUSE) 

1. Allereerst heb je 'davfs2' nodig op je VPS. Mocht je davfs2 nog niet geïnstalleerd 

hebben dan voer je het volgende commando uit: 

	 Ubuntu:  

	 sudo apt-get install davfs2  

	 Debian:  

	 apt-get install davfs2  

	 CentOS / openSUSE:  

yum install davfs2  

2. Vervolgens voeg je jezelf toe aan de group:  

usermod -aG davfs2 <gebruikersnaam>  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3. Nu maak je een directory aan in je home directory als 'mountpoint' en creëer je een 

directory voor de configuratie (met een . ervoor maak je deze 'hidden'):  

mkdir ~/STACK  

mkdir ~/.davfs2  

4. Kopieer /etc/davfs2/secrets naar ~/.davfs2: 

	 cp /etc/davfs2/secrets ~/.davfs2/secrets  

5. Zorg er voor dat je de eigenaar van dit bestand bent en dat alleen jij dit bestand kunt 

lezen en schrijven: 

	 chown <gebruikersnaam>:<groep> ~/.davfs2/secrets 

	 chmod 600 ~/.davfs2/secrets  

6. Nu open je dit configuratiebestand in een editor naar keuze, zoals nano:  

nano /.davfs2/secrets  

7. Hier voeg je ergens in het bestand de URL van je WebDAV toe (die je altijd kunt 

terugvinden bij de instellingen in de browserversie van je STACK) en de 

gebruikersnaam en het wachtwoord van je STACK (https://

discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ <gebruikersnaam> 

<wachtwoord>):  

 

https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ Test1 test123  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8. Nu gaan we de mount informatie toevoegen aan /etc/fstab:  

 

nano /etc/fstab  

https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ /home/<gebruikersnaam>/

stack davfs user,rw,noauto 0 0  

 

Let op! Je kunt hier ook 'auto' als parameter opgeven, echter kun je dan bij het 

booten tegen het probleem aanlopen dat filesystems eerder gemount worden dan dat 

de config-bestanden voor jouw user geladen worden.  

9. Als je nu het onderstaande commando uitvoert en eventueel de inloggegevens 

invoert, dan is je STACK als extra partitie gemount:  

mount ~/stack  

Unmounten kan via umount ~/stack 

10. Nu zou je bijvoorbeeld met behulp van rsync (standaard niet geïnstalleerd) lokale data 

van je VPS kunnen back-uppen op je STACK. Een simpel voorbeeld van een dergelijk 

commando is onderstaand: 

	 rsync -a /home/<gebruikersnaam>/website.nl/public_html/ /home/<gebruikersnaam>/

	 stack/website.nl/public_html/ 

Voor Windows Server kun je de instructies voor het koppelen van WebDAV binnen Windows 

7 gebruiken. 
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7. Hoe kan ik mijn STACK upgraden 
en kan ik deze ook weer 
downgraden? 

Hoewel 1000GB natuurlijk een flinke hoeveelheid aan ruimte is, kan er altijd een moment 

komen dat je alsnog meer ruimte nodig hebt. Tevens kun je belangrijke data opslaan op je 

STACK hebben staan waarmee je geen risico's wilt nemen en daar toch back-ups van zou 

willen hebben op onze servers. Daarvoor kun je dan ook ten allen tijden je STACK upgraden 

naar een grotere (en betaalde variant)!  

Upgraden

Je kunt via de Webinterface van je STACK rechts onderaan op 'Upgrade' klikken. 
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Je zult vervolgens automatisch naar de 'Upgrade'-pagina in je controlepaneel gaan. Mocht je 

nog niet ingelogd zijn, dan kun je eerst inloggen. Vervolgens klik je onder het pakket waar je 

naar wilt upgraden (2TB of 10TB) op de knop ''. Bevestig de upgrade en klik op 

'Bevestigen'. 
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Wanneer je vervolgens de pagina vernieuwd (de upgraden kan enkele seconden duren) zul je 

de nieuwe uitgebreide schijfruimte zien! Tevens zul je aan de rechterkant een groene knop 

met 'Back-up' zien. Wanneer je daarop klikt zul je na verloop van tijd de automatisch back-

ups via een "dropdown menu" zien en tevens heb je daar dan de mogelijkheid om eventueel 

terug te vallen op een dergelijke back-up. 

 

Downgraden  

Op dit moment is een downgrade van STACK nog geen mogelijkheid. De reden hiervoor is 

omdat wij niet kunnen zien welke sectoren van de toegewezen schijfruimte op onze storage-

server wel en niet in gebruik zijn. Daardoor is de kans erg groot dat er bij een downgrade 

dataverlies / datacorruptie zou optreden wat wij uiteraard te allen tijde willen voorkomen.  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8. Hoe installeer ik de desktopversie 
van STACK? 

Je kunt STACK naast het gebruik van de browserversie en de versie voor mobiele apparaten, 

ook op je desktop installeren. De eerste keer dat je inlogt op jouw STACK krijg je de 

downloadpagina direct te zien en is de STACK applicatie beschikbaar voor Windows, OS X en 

Linux. Mocht je deze weggeklikt hebben, dan kun je deze opnieuw terugzien door op 

rechtsboven op je accountnaam te klikken en dan 'Instellingen'. 

Je kunt de downloadpagina ook altijd terugzien door in te loggen op je STACK-URL, deze je 

kunt terugvinden in je TransIP controlepaneel. 

 

Via deze URL bezoek je jouw persoonlijke STACK-pagina waar je kunt inloggen. Zodra je bent 

ingelogd klik je rechtsboven op jouw gebruikersnaam en ga je naar 'Persoonlijk'. Hier vind 
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je de downloadknoppen, waaronder ook de knoppen om de desktopversies te downloaden 

(linkerkant). Daarnaast kun je hier ook een link naar de Android en iOS App vinden. 




• Om de desktopversie te installeren kies je “Download” voor het OS waarvan je 

gebruik maakt. 

• Nadat je hierop hebt geklikt opent automatisch de installatiewizard. 

• Voer de Setup Wizard uit door bij de beveiligingswaarschuwing op 'Run' ('Uitvoeren') 

te klikken. 

• Doorloop de STACK Setup Wizard en wijzig naar eigen wens de instellingen. 

• Maak de installatie af door in het laatste scherm op 'Finish' te klikken. Als je STACK 

niet meteen wilt opstarten dan haal je het vinkje weg voor 'Run STACK'. 

Je hebt nu succesvol de STACK installatie wizard doorlopen en je kunt nu direct aan de slag!  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9. Hoe installeer en gebruik ik de 
STACK App in Android? 

Naast de webinterface van STACK heb je ook altijd de mogelijkheid om je STACK via een 

applicatie op je desktop of de mobiele app te gebruiken. Voor het installeren van de Desktop 

App kun je #7. Hoe installeer ik de desktopversie van STACK? uit deze handleiding 

raadplegen. De Android en iOS app kun je in de Google Play store en respectievelijk de 

Apple App store downloaden.  

Android 
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Wanneer je de STACK App hebt geïnstalleerd vanuit de Google Play Store en je opent deze, 

zul je als eerste het serveradres van je STACK moeten invoeren. Deze kun je terugvinden in de 

oplevermail van je STACK, maar is ook altijd terug te vinden in je controlepaneel (https://

www.transip.nl/cp) onder het tabblad 'STACK' en dan het kopje 'STACK URL'.  Je hoeft hier 

geen https:// meer voor te plaatsen, alleen maar gebruikersnaam.stackstorage.com.  

 

 

Als je deze gegevens succesvol hebt ingevoerd dan kom je direct in het overzicht van je 

STACK terecht. Bovenaan de pagina kun je met het 'pijltje omhoog' een nieuw bestand 

uploaden. Met de optie daarnaast (het icoon met de folder en het plusje) kun je een nieuwe 

map aanmaken. Met de menu optie helemaal rechts (de drie puntjes) krijg je de opties om 

STACK te verversen of om de sortering van de pagina aan te passen. Wanneer je helemaal 

links boven op de drie horizontale streepjes klikt, krijg je nog een aantal mogelijkheden.  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Hier kun je onder 'Instellingen' een aantal opties terugvinden, waaronder bijvoorbeeld het 

automatisch uploaden van foto's die je met je mobiele apparaat hebt gemaakt. Om dit in te 

schakelen zet je een vinkje bij 'Directe uploads van afbeeldingen'. Je krijgt vervolgens daar 

onder de optie om de map aan te geven waar deze foto's geplaatst moeten worden en ook 

de mogelijkheid om alleen uploads via Wifi toe te staan. Daarmee kun je voorkomen dat je 

hierdoor je mobiele databundel overschrijdt. 

Net als voor foto's, is er een soortgelijke optie voor video's. Ook kun je hier bijvoorbeeld extra 

beveiliging instellen door een extra PIN code in te stellen om toegang tot de STACK app te 

krijgen. 
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10. Hoe installeer en gebruik ik de 
STACK App in iOS? 

Naast de webinterface van STACK heb je ook altijd de mogelijkheid om je STACK via een 

applicatie op je desktop of de mobiele app te gebruiken. Voor het installeren van de Desktop 

App kun je #7 Hoe installeer ik de desktopversie van STACK? uit deze handleiding 

raadplegen. De Android en iOS app kun je in Play store en respectievelijke App store 

downloaden.  
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Wanneer je de STACK App geïnstalleerd hebt vanuit de App Store en je opent deze, zul je als 

eerste het serveradres van je STACK moeten invoeren. Deze kun je terugvinden in de 

oplevermail van je STACK, maar is ook altijd terug te vinden in je controlepaneel onder het 

tabblad 'STACK'. 

Als je deze gegevens succesvol hebt ingevoerd dan kom je direct in het overzicht van je 

STACK terecht. Rechts bovenaan de pagina kun je met het 'plusje' een nieuw bestand 

aanmaken. Onderaan het scherm heb je een 4-tal opties, waaronder 'Files' (Bestanden), 

'Uploads', 'Shared links' (Gedeelde links) en 'Settings (Instellingen). 
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Onder 'Settings' (Instellingen) kun je een aantal opties terugvinden, waaronder bijvoorbeeld 

het automatisch uploaden van foto's die je met je mobiele apparaat hebt gemaakt. Om dit in 

te schakelen zet je het schuifje bij 'Directe Upload' aan. Ook kun je hier een pincode op de 

STACK App zetten als extra beveiligingsmaatregel voor ongewenste toegang tot je 

bestanden.
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