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  <h1>FTD Installeren</h1>  <p>Download eerst <a href="http://www.ftd.nu/upd/"
target="_blank" title="FTD 3.8.5">FTD  v3.8.5</a></p>  <p>Installeer nu het programma. Als
het installeren allemaal goed verlopen is  dan kan je FTD opstarten.</p>  <p>Als je FTD voor
de eerste keer opstart dan krijg je automatisch het  configuratie scherm te zien.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/ftd1.jpg" alt="configuratie" title="configuratie" width="364"
border="1" height="479" hspace="6" /></p>  <p>Mocht je dit scherm niet krijgen, klik dan op
<img src="images/stories/tutorials/binaries/ftd2.jpg" alt="config" title="config" width="53"
border="1" height="56" hspace="6" /></p>  <p>Om gebruik te kunnen maken van FTD zul je je
zelf eerst moeten registeren.</p>  <p>Klik daarom in het configuratiescherm op <img
src="images/stories/tutorials/binaries/ftd3.jpg" alt="Nieuw account" title="Nieuw account"
width="90" border="1" height="28" hspace="6" /></p>  <p>Nu krijg je het volgende scherm te
zien waarin je een gebruikersnaam,  wachtwoord en e-mail adres moet opgeven.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/ftd4.jpg" alt="gegevens invullen" title="gegevens invullen"
width="278" border="1" height="363" hspace="6" /></p>  <p>Als je alles hebt ingevuld klik je op
<em>Aanmaken.</em></p>  <p>Nu kunnen we het programma nog een beetje aanpassen. Ga
naar het tabblad  Configuratie en selecteer zelf de onderdelen die je belangrijk vindt.</p> 
<p><img src="images/stories/tutorials/binaries/ftd5.jpg" alt="configuratie" title="configuratie"
width="364" border="1" height="479" hspace="6" /></p>  <p>Bij het tabblad Categorie kun je
aangeven wat voor soort dingen je wilt  downloaden. Stal dat je helemaal niet ge�teresseerd
bent in software voor de  MAC, dan kun je deze uitschakelen.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/ftd6.jpg" alt="Categorie" title="Categorie" width="364"
border="1" height="479" hspace="6" /></p>  <p>Bij Groepsfilter kan je ook nog aangeven welke
nieuwsgroepen je tot je  beschikking hebt.</p>  <p>Nu alles goed ingesteld staat klik je op
OK.</p>  <p>Het enige wat we nu nog hoeven te doen, is de hele boel updaten.</p>  <p>We
klikken daarom op <img src="images/stories/tutorials/binaries/ftd7.jpg" alt="updaten"
title="updaten" width="56" border="1" height="60" hspace="6" /></p>  <p>Nu verschijnen alle
post die aangemeld zijn bij FTD.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/ftd8.jpg"
alt="de hele lijst" title="de hele lijst" width="452" border="1" height="328" hspace="6" /></p> 
<p>Zo FTD is nu helemaal goed ingesteld. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn  dan kan je die
hier weer ophalen: <a href="http://www.ftd.nu/retrieve.php" target="_blank">
http://www.ftd.nu/retrieve.php</a></p>  <p>�</p>  <hr class="system-pagebreak"
title="Downloaden" />  <p>�</p>  <p>�</p>  <h1>Downloaden</h1>  <p>Dit kun je juist NIET
doen met FTD. Het programma FTD is uitsluitend bedoeld  om informatie op te vragen. Om te
kunnen downloaden heb je een nieuwslezer  nodig, zoals Grabit of X-News.</p>  <p>Wat kan
je dan wel met FTD?</p>  <p>* De Status van de Post<br /> * De Datum waarop het gepost
is<br /> * Hoe de bestanden heten<br /> * In welke nieuwsgroep het is gepost</p>  <h4>Status
van de Post</h4>  <p>Een post kan verschillende statussen hebben.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/status3.jpg" alt="Aankondiging" title="Aankondiging"
width="27" border="1" height="25" hspace="6" /> Post  wordt aangekondigd, maar er staat nog
niets op de server<br /> <img src="images/stories/tutorials/binaries/status2.jpg" alt="Uploaden"
title="Uploaden" width="25" border="1" height="23" hspace="6" /> Er wordt  op dit moment
geupload naar de nieuwsserver.<br /> <img src="images/stories/tutorials/binaries/status1.jpg"
alt="Compleet" title="Compleet" width="29" border="1" height="26" hspace="6" /> De post  staat
compleet om de server.<br /> <img src="images/stories/tutorials/binaries/status4.jpg"
alt="ondersteuning weg" title="ondersteuning weg" width="27" border="1" height="26"
hspace="6" /> De post  is van de server/Er wordt geen ondersteuning meer gegeven.<br />
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<img src="images/stories/tutorials/binaries/status5.jpg" alt="Spot" title="Spot" width="25"
border="1" height="26" hspace="6" /> Dit is  een Spot. En spot houdt in dat iemand iets tegen
gekomen is in een nieuwsgroep.  Of de bestanden nog op de server staan, heeft met je provider
te maken.</p>  <h4>Datum van de Post</h4>  <p>Je kan de datum van de post makkelijk hier
zien.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/datum.jpg" alt="datum" title="datum"
width="133" border="1" height="16" hspace="6" /></p>  <h4>De naam van de bestanden</h4> 
<p>Het is ook zeer belangrijk om te weten, hoe de bestanden heten. Zo kan je  namelijk
makkelijk in de nieuwsgroepen zoeken naar je bestanden.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/namen.jpg" alt="Namen" title="Namen" width="450"
border="1" height="149" hspace="6" /></p>  <h4>In welke nieuwsgroep is het gepost</h4> 
<p>Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten in welke groep het gepost is.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/groep.jpg" alt="Groep" title="Groep" width="99" border="1"
height="17" hspace="6" /></p>  <p>!!! Dit is de afkorting voor de groep. a.b => alt.binaries Het
bestand wordt  dus in alt.binaries.boneless gepost.</p>  <h4>Totaal</h4>  <p>Je kun nu dus
makkelijk alle informatie die je wilt weten terug vinden.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/totaal.jpg" alt="Post" title="Post" width="450" border="1"
height="311" hspace="6" /></p>  <hr class="system-pagebreak" title="bericht plaatsen" /> 
<p>�</p>  <p>�</p>  <h1>Bericht Plaatsen</h1>  <p>In FTD wordt het altijd zeer op prijs
gesteld als je berichtje plaatst dat je  het bestand download. Zo weet de poster of hoeveel
interesse er in een programma  is. Posters geven vaak ook alleen ondersteuning aan mensen
die een berichtje  geplaatst hebben.</p>  <h4>Hoe?</h4>  <p>Maar hoe plaatsen we nou een
berichtje? Dat is heel eenvoudig. Ga helemaal  naar benenden en klik op</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/bericht.jpg" alt="bericht toevoegen" title="bericht
toevoegen" width="150" border="1" height="33" hspace="6" /></p>  <p>Nu kan je laten weten
dat je mee doet met de post.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/bericht2.jpg"
alt="Berichtje toevoegen" title="Berichtje toevoegen" width="450" border="1" height="30"
hspace="6" /></p>  <h4>Wat zijn Kudos?</h4>  <p>Kudos kun je vergelijken met geld. Je geeft
ze als je tevreden bent over een  post. Je kan verder helemaal niets met kudos. Ze geven
alleen aan wie veel post  en wie veel download.</p>  <h4>Kudos weggegeven</h4>  <p>Als je
tevreden bent over een post of je vind het leuk dat iemand iets post,  dan kun je hem kudos
geven.</p>  <p>Je klik op <img src="images/stories/tutorials/binaries/kudos.jpg" alt="Kudos
weggeven" title="Kudos weggeven" width="146" border="1" height="36" hspace="6" /></p> 
<p>Sleep de hartjes naar het venster. Je kan maximaal 20 kudos per post  weggegeven.</p> 
<p><img src="images/stories/tutorials/binaries/kudos2.jpg" alt="Kudos weggeven" title="Kudos
weggeven" width="450" border="1" height="357" hspace="6" /></p>  <p>Bij je bericht verschijnt
nu ook het aantal kudos dat je weggegeven hebt.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/kudos3.jpg" alt="Bericht" title="Bericht" width="450"
border="1" height="39" hspace="6" /></p>  <p>Als je wilt weten hoeveel kudos je hebt
uitgegeven en ontvangen dan klik je  op <em>Kudos<br /> </em></p>  <p><em><img
src="images/stories/tutorials/binaries/kudos4.jpg" alt="Kudos" title="Kudos" width="55"
border="1" height="57" hspace="6" /><br /> </em></p>  <p>Nu krijg je dit venster te zien en je
ziet meteen van wie je kudos hebt gehad  en aan wie je zelf kudos hebt gegeven.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/kudos5.jpg" alt="Kudos overzicht" title="Kudos overzicht"
width="450" border="1" height="302" hspace="6" /></p>  <hr class="system-pagebreak"
title="Watchlist" />  <p>�</p>  <p>�</p>  <h1>Watchlist</h1>  <p>Meestal worden posts al
dagen van tevoren aangemeld. Via je watchlist kun je  makkelijk bij houden wanneer een
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bestand wordt gepost.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/watchlist.jpg"
alt="lijst" title="lijst" width="450" border="1" height="38" hspace="6" /></p>  <p>Als je monopoly
tycoon in je watchlist wil hebben dan klik je op het icoontje  achter de titel. Het icoontje zal nu
donkerder van kleur zijn.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/watchlist2.jpg"
alt="toevoegen aan watchlist" title="toevoegen aan watchlist" width="450" border="1"
height="52" hspace="6" /></p>  <p>Klik op de <em>Watchlist-knop</em> om naar de watchlist
te gaan.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/watchlist3.jpg" alt="watchlist"
title="watchlist" width="53" border="1" height="60" hspace="6" /></p>  <p>Je ziet nu alle posts
die in je watchlist staan.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/watchlist4.jpg"
alt="watchlist" title="watchlist" width="450" border="1" height="111" hspace="6" /></p>  <p>Als
de status van een van je posts in je watchlist veranderd dan begint de <em> Watchlist-knop
</em>te knipperen.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/watch.gif" alt="watch"
title="watch" width="66" border="1" height="63" hspace="6" /></p>  <hr
class="system-pagebreak" title="Post aankondigen" />  <p>�</p>  <p>�</p>  <h1>Post
Aankondigen</h1>  <p>Als je een post wil aankondigen zorg dan dat dat je het bestand eerst
met  winrar hebt opgesplitst in meerdere bestanden.</p>  <p>Ik ga de Kamer van Koophandel
Starters CD uitkondigen. Ik heb de Image  ongesplitst in bestanden van 10 MB.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/ftdposten.jpg" alt="Map" title="Map" width="368"
border="1" height="281" hspace="6" /></p>  <p>Klik op de <em>Toevoegen-knop</em> om je
post aan te kondigen.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/toevoegen.jpg"
alt="Toevoegen" title="Toevoegen" width="50" border="1" height="57" hspace="6" /></p> 
<p>Het volgende scherm vul je helemaal in. Als je de PAR2 bestanden automatisch  wil laten
aanmaken via Powerpost, vul dan in dat je heet aantal later opgeeft.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/posten.jpg" alt="Toevoegen van een post"
title="Toevoegen van een post" width="366" border="1" height="524" hspace="6" /></p>  <p>In
het volgende scherm vul je de poststatus in. Verder kun je een  beschrijving van het product
geven.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/posten2.jpg" alt="Toevoegen van
post" title="Toevoegen van post" width="366" border="1" height="524" hspace="6" /></p> 
<p>Bij de laatste stap moet je nog opgeven in welke groep je van plan bent om te  posten.</p> 
<p><img src="images/stories/tutorials/binaries/posten3.jpg" alt="Nieuwsgroep selecteren"
title="Nieuwsgroep selecteren" width="366" border="1" height="524" hspace="6" /></p>  <p>Als
je klaar bent dan klik je op versturen. Het kan even duren voordat je  post ook daadwerkelijk op
FTD verschijnt.</p>  <p>Ga naar MyFTD om al je aangekondigde posts te zien.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/posten4.jpg" alt="MyFTD" title="MyFTD" width="57"
border="1" height="58" hspace="6" /></p>  <p>Zo ziet de uiteindelijk aangemelde post
eruit.</p>  <p><img src="images/stories/tutorials/binaries/posten5.jpg" alt="Je post" title="Je
post" width="450" border="1" height="229" hspace="6" /></p>  <p>Als je de status van je post
wil wijzigen dan moet je om het icoontje achter  de titel klikken. Zo weet iedereen wanneer het
posten begonnen is, en wanneer de  post compleet op de server staat.</p>  <p><img
src="images/stories/tutorials/binaries/posten6.jpg" alt="Icoontje klikken" title="Icoontje klikken"
width="450" border="1" height="41" hspace="6" /></p>  <p>�</p>
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