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Beste vrienden,
Hier is onze 3e nieuwsbrief al. Naar aanleiding van onze digitalisering van het boekje willen we U al de
nodige informatie verschaffen hoe het boekje gaat verzonden worden aan onze leden.
Omdat het een heel groot bestand is en we de kwaliteit willen blijven garanderen hebben we besloten
om te werken via het online programma Wetransfer.

Hoe werkt het programma ?
Wel eigenlijk is het heel simpel. Zoals gezegd verstuurd het bestuur het digitaal boekje via het online
programma Wetransfer. Dit is een beveiligde site want alvorens het bestand naar jullie verstuurd wordt 
doet Wetransfer een verificatie zodat je geen virussen meekrijgt bij het verzonden bestand. 
Eens het bestuur het bestand heeft verzonden naar jou krijg je in uw mailbox een link verstuurd van
Wetransfer zelf. Er zal ook voor gezorgd worden dat je verwittigd wordt met een aparte mail dat er een
wetransfer link verstuurd wordt naar de leden. Kijk zeker ook eens naar jouw spam folder want het kan
door jouw virusbeveiliging gebeuren dat het daar in wordt geplaatst.

Wat te doen als het in jouw mailbox staat ?
Je ziet in jouw mail dat je een bestand(en) hebt ontvangen met daaronder een downloadlink vermeld.  
Daar klik je op en Wetransfer opent automatisch in jouw webbrowser. Door op downloaden te klikken 
wordt het bestand op jouw computer geplaatst. Het kan een tijdje duren vooraleer dit bestand
gedownload is. Dit hangt af van de grootte van het bestand en de snelheid van uw computer.  
Als de download is voltooid zie je links onderaan een tabje waar je het bestand in kan openen. 
Bij de meeste computers wordt het bestand ook opgeslagen bij “jouw downloads”. Dit bestand kan je
terugvinden in windows verkenner. Een keer je het bestand hebt geopend kan je hem opslaan waar 
je zelf voor kiest. 
 
Het B.S.W.V. Bestuur


