Filoverførsel og FTP server
Udveksling af større filer via internettet...
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Filoverførsel og FTP server...

Til de fleste opgaver er der ofte behov for at aflevere en række filer til at producere fra. Vi kan modtage filer op til
100 mb med e-mail, men mange e-mail konti kan ikke sende så store filer. Derfor anbefaler vi at man benytter ftp
til at overføre filer over 15 mb i stedet for e-mail.

Det er en fordel at komprimere
Det anbefales altid at samle flere filer i én enkelt komprimeret fil. På denne måde er man sikker på at der
ikke mangler filer under produktionen. På MacOS kan
dette nemt gøres ved at højreklikke med musen på
en mappe med alle filer og vælge ”Opret komprimeret
arkiv af …”.
På Windows bruger man musen på samme måde og
vælger ”Send til -> ZIP-komprimeret mappe”
Send lige en mail...
Det er vigtigt at man giver filen eller mappen et beskrivende navn inden man overfører den til vores ftp,
da navnet ikke kan ændres efter at vi har modtaget det.
Det er vigtigt at en kontaktperson hos Kailow bliver
informeret omkring overførslen på en e-mail.
Personlig konto
Filerne bliver fjernet efter 24 timer på vores ftp server.
Hvis vi regelmæssigt modtager filer fra jer gennem ftp,
så spørg jeres konsulent hos Kailow omkring oprettelse

af en personlig ftp-konto. Denne giver mulighed for at
fortsætte en afbrudt overførsel og selv slette filer.
Overførsel af data
I de fleste tilfælde virker ftp uden problemer, men nogle
firmaer har en IT politik, som forhindrer overførsel gennem
ftp. Hvis dette er tilfældet kan jeres IT-afdeling måske
give en hånd ved hjælp af de tekniske detaljer.
Yderligere information
I er altid velkommen til at kontakte vores IT-afdeling for
yderligere information om filoverførsel og FTP.

Tekniske detaljer:
Værtsnavn:
Anonymt brugernavn:
Adgangskode:

ftp.kailow.dk
kailow
2610

Firewall opsætning:
• For standard ftp kræves:
porte 20 og 21, retning IN -> OUT
• For passiv mode ftp (PASV) kræves:
porte 2003 til 2010, retning IN -> OUT
Der er mulighed for passiv FTP over SSL, hvis det
ønskes.
Mere information på www.kailow.dk/it
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Trykt på Kodak Nexpress 3000. 200 g silk med mat beskyttelseslak.

Overførsel af filer gennem ftp kræver et ftp program og
dette findes i mange forskellige udgaver. I Windows er
det indbygget i systemet, men på MacOS er man nødt
til at hente et program.
Vi har lavet en række guides til, hvordan man
bruger ftp på de forskellige systemer. De kan læses på
adressen: www.kailow.dk/it

