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Van de webmaster

Ton Lindemann*
en Sylvia Verschueren*

Het versturen van grote bestanden

Deze dienst wordt aangeboden door onder meer; www.

sendthisfile.com en www.yousendit.com. Zelf geef ik de

voorkeuraan sendthisfile.De andere is nogal agressief met

hun marketing om toch vooralhunbetaalde dienstaftene-

men. De procedure is uiterst simpel. Nadat een eventueel

account aangemaakt is geeft u het e-mailadres van de ge-

adresseerde op en upload daarna het bestand. Als het up-

loaden is voltooidkrijgt de geadresseerde een bericht dat

het bestand voor hem klaar staat voor een termijn van 7

dagen. Hij/zij hoeft alleen de link maar te volgen om het

grote bestandbinnen te halen.

De website

Onze webpagina met betrekking tot de stratigrafie van het

Kainozoïcum is onlangs bijgewerkt en is nu up-to-date tot

en met de stand van zaken inoktober 2009.

Zie: www.wtkg.org/stratigrafie.htm

Naschrift redactie

Ook de redacteur van Afzettingen stelt het natuurlijk op

prijs dat zeer grote bestanden door de auteurs via de bo-

vengenoemde sites aan haar worden ‘overhandigd’.
Maak dus svp gebruik van deze mogelijkheid!

*Ton Lindemann, e-mail: lindemann.ton@hccnet.nl
*Sylvia Verschueren, e-mail: verschueren.sylvia@xs4all.nl

Het komt steeds vaker voor dat men grote bestanden, in

onze hobby vaak bestaandeuit fotomateriaalen pdf-jes, als

bijlage bij een e-mail wil verzenden. Vaak loopt men dan

tegen de beperkingen op die veel internet providers nog

hanteren. Bijlagen (attachments) mogen vaak niet groter

zijn dan 10 Mb. Enkele handige ondernemers zijn daarop

ingesprongen en deze maken het mogelijk om (ook gratis)

grotere bestanden te versturen. Bij gratis zijn er wel een

paar beperkingen. Zo wordt bijvoorbeeld de uploadsnelheid

afgeknepen en duurthet dus even voordat het te versturen

bestandop hun server staat. Aangeraden wordt om tijdens

het uploaden even niets met de computer te doen, anders

stopt ook het uploaden en kunt u weer opnieuw beginnen.

Alle schermen dus vooral ook open laten staan. De door

u gekozen geadresseerde heeft er geen last van, afhanke-

lijkvan zijn/haar downloadsnelheidkan hij/zij het bestand

binnen halen op volle snelheid. Bij gratis is de bestands-

grootte ook vaak beperkt tot 100Mb. Een bijlage van 150

Mb moet dan dus in tweeën geknipt worden. Om de be-

standsomvang te verkleinen kunt u deze het beste zippen

met bijvoorbeeld WinZip.


