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Sinds kort is het mogelijk om bestanden te benaderen bij A-Eskwadraat via WebDAV. Voor een aantal
verschillende platformen is een stappenplan te vinden hoe je dit kan gebruiken om bijvoorbeeld vanaf thuis
bij je bestanden te komen.

1 Webinterface

De eenvoudigste manier om snel bij je bestanden te komen is via de webinterface. Ga simpelweg naar
https://cloud.a-eskwadraat.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van je A-Eskwadraat
systeem account. Op deze manier is het mogelijk om bestanden te downloaden, mappen aan te maken en
bestanden te uploaden. Andere operaties, zoals het verwijderen of aanpassen van bestanden, worden niet
ondersteund via de webinterface.

2 Windows 7/8(/10)?

• Open de bestandsbeheerder

• Ga naar Deze Computer. Klik op het tabblad Computer en dan op de optie Netwerkschijf
toevoegen.

• Er verschijnt nu een popup waar je moet opgeven waar de netwerkmap zich bevind. Dit is
https://cloud.a-eskwadraat.nl. In de meeste gevallen zal je echter direct bij je eigen bestanden
willen. Dan kan je https://cloud.a-eskwadraat.nl/mensjes/<USER> gebruiken, waarbij je <USER>

moet vervangen met je eigen gebruikersnaam. Klik als je alles hebt ingevuld op Finish.

• Er wordt nu verbinding gemaakt en gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. Vul hier je
gebruikersnaam en wachtwoord in van je
A-Eskwadraat systeem account.
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3 Android

Er zijn een aantal apps voor Android die WebDAV ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is WebDAV
Navigator Lite. Als je deze app gëınstaleerd en geopend hebt kan je een nieuwe server toevoegen met de
optie Add Server. Vul hier bij Naam een naam naar keuze in, bijvoorbeeld A-Eskwadraat. Vul bij adres
in: https://cloud.a-eskwadraat.nl/mensjes/<USER> gebruiken, waarbij je <USER> moet vervangen met
je eigen gebruikersnaam. Vul bij gebruikersnaam en wachtwoord je gebruikersnaam en wachtwoord in van je
A-Eskwadraat systeem account. Als je klaar ben klik je op het opslaan icoontje. Vanaf nu kan je ook vanaf
je mobiel bij je A-Eskwadraat bestanden.

4 Overig

Het is uiteraard ook mogelijk om een andere client te gebruiken, zolang deze WebDAV ondersteund. De URL
om te connecten is meestal https://cloud.a-eskwadraat.nl, maar kan ook webdavs://cloud.a-eskwadraat.nl

of davfs://cloud.a-eskwadraat.nl zijn, afhankelijk van de client. De gebruikersnaam en wachtwoord zijn
je gebruikersnaam en wachtwoord van je A-Eskwadraat systeem account. Voor Linux gebruikers wordt het
gebruik van WebDAV echter afgeraden vanwege de gebrekkige ondersteuning van clients zoals Nautilus. In
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plaats daarvan raden wij het gebruik van SSHFS aan.

5 Weetjes & waarschuwingen

Bij het gebruiken van WebDAV zijn er een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden.

• Het is onverstandig om met meerdere mensen tegelijk in hetzelfde bestand te werken. Dit is geen
google drive. De performance is ook niet super goed, dus als je bezig ben met een photoshop bestand
of grote ingewikkelde latex is het wellicht handiger om hem eerst naar je lokale computer te kopiëren
en als je klaar bent het bestand weer terug te kopiëren.

• WebDAV is een laag bovenop HTTP en dat kan problemen geven met grotere bestanden (∼50MB+)

• Veel WebDAV clients kunnen niet goed omgaan met verborgen bestanden en laten deze altijd zien.
Er is daarom voor gekozen deze dan ook niet zichtbaar te maken om verwarring te voorkomen. Het is
echter wel mogelijk verborgen bestanden te openen als je zelf het complete pad opgeeft.

• Scratch is bereikbaar via https://cloud.a-eskwadraat.nl/scratch. Heb je echter direct je home
directory als netwerkschijf toegevoegd dan is het handig om vanuit je eigen home directory een symbo-
lische link te maken naar scratch. Dit kan door in een terminal het volgende commando uit te voeren.
# ln -s /scratch ∼/scratch

• Windows XP en Windows Vista worden niet gesupport. De ondersteuning van WebDAV van deze Windows versies is
ondermaats.

Vragen of opmerkingen? Mail naar Sysop: sysop@A-Eskwadraat.nl of maak een bug aan op Bugweb
onder de categorie Software - Web.
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