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Getting started Guide 
 

Gefeliciteerd met uw hosting bij eChristenen. Wij zijn blij u te mogen verwelkomen als klant. Deze 

“Getting started Guide” helpt u op weg bij het hosten van uw website. Wij gaan ervan uit dat u uw 

bestelling via onze website heeft gedaan. In deze e-mail bevestiging vindt u uw login gegevens voor 

het control panel (via de klantenlogin aan de linkerkant op onze website http://www.echristenen.nl). 

Voordat u kunt beginnen is een aantal zaken van belang: 

1. Als u een .nl domein heeft besteld moet u z.s.m. het registratie - en eventueel het 

verhuiscontract - ondertekent naar ons toesturen (of faxen). Pas na ontvangst van dit 

document mogen wij van SIDN (Stichting Internet Domein registratie Nederland) uw domein 

registreren of verhuizen. 

2. Bent u minderjarig dan is het belangrijk dat een ouder of voogd de e-mail bevestiging 

ondertekent en deze naar ons toestuurt of faxt voordat wij uw pakket kunnen activeren. 

Na de ontvangst van de e-mail met login gegevens, kunt u direct inloggen op het control panel. 

Sommige functies zullen niet werken omdat uw domein nog niet door ons geactiveerd is. Uw domein 

wordt actief nadat de aanvraag is ingediend en afgerond. 
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Het control panel 
 Inloggen  

Als u www.echristenen.nl intypt in uw browser krijgt u 

links onderin de pagina de klantenlogin te zien, zoals u 

hier rechts afgebeeld ziet. U typt hier uw 

gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert 

‘control panel’ om in te loggen. 

 

 

 

Gebruiker beheer 

U kunt per contract meerdere gebruikers aanmaken. Elke gebruiker wordt toegevoegd aan een Unix 

groep met dezelfde naam als uw contract referentie (i.e. CN20040133). Voor geavanceerde 

gebruikers biedt dit de mogelijkheid zelf compleet rechtenbeheer te doen. 

U kunt functies toevoegen aan de gebruiker door een vinkje te zetten voor 1 of meerdere van de 

gebruikersfuncties aan de rechterkant. U kunt een gebruiker rechten geven voor FTP en SSH. Meer 

informatie over deze diensten vindt u in het laatste gedeelte van deze handleiding. 
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Geeft u een gebruiker control panel rechten dan kan deze gebruiker inloggen via de klantenlogin op 

de voorpagina van www.echristenen.nl. Na het inloggen komt de gebruiker direct in het contract 

scherm. Met user-rechten kan de gebruiker ook in dit gebruikerscherm komen en wijzigingen 

aanbrengen. Anders kan dat niet. Hetzelfde geldt voor database rechten. 

Als een gebruiker enkel database rechten heeft krijgt deze na het inloggen op het control panel 

direct het database scherm te zien. Deze gebruiker heeft dan verder geen toegang tot de overige 

gedeelten van het control panel. 

 

E-mail 

Als u opdracht heeft gegeven uw domein te verhuizen, dan wilt u uiteraard dat uw e-mail adressen 

ingesteld staan, voordat uw domein op onze servers actief is. U kunt dit in het onderstaande scherm 

instellen, al voordat uw domein is geregistreerd of verhuisd. In het linkergedeelte ziet u de gegevens 

die u moet invullen om uw e-mail mailbox aan te maken. In het rechterscherm ziet u het scherm wat 

u krijgt als u op e-mail aliassen klikt. Hier kunt u een alias aanmaken naar een lokaal of een extern e-

mail adres. 

Een veelgebruikte functionaliteit is het aanmaken een zogenaamd catch-all adres. Op dit adres 

komen alle e-mails binnen die zijn gericht aan niet bestaande e-mail adressen binnen uw 

domeinnaam en die daardoor niet op een ander adres van uw domein binnenkomen. U kunt dit 

catch-all adres laten doorsturen naar een ander e-mail adres. U stelt dit in door een e-mail adres aan 

te maken met alleen een @ en dan uw domein (bijv: @echristenen.nl). 

U kunt op 2 manieren gebruik maken van uw e-mail adressen. Hiervoor logt u in via de voorpagina 

van onze website. Op deze pagina logt u in met uw e-mail adres als gebruikersnaam en het 

wachtwoord dat u in het linkerscherm (hieronder) heeft gekozen. De tweede manier is het ophalen 

van uw email in een e-mail programma. Hoe dit precies werkt vindt u in het laatste hoofdstuk van 

deze handleiding. 
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Domeinen 

In het domeinen gedeelte kunt u, indien u dit wenst, forwards instellen voor uw domeinen binnen dit 

contract. In het domeinenoverzicht zoals hieronder weergegeven vult u de volledige url van het adres 

in, waar uw domein naar geforward moet worden (dus incl. http://). Daarna klikt u op instellen. 

Subdomeinen kunt u aanmaken door een directory aan te maken via FTP naast de map www. De 

naam van de aangemaakte directory is de naam van het subdomein, dus bv. sub.domein.nl 

 

 

Databases 

U kunt in het database gedeelte nieuwe MySQL databases aanmaken. Alle databases binnen uw 

contract beginnen met uw contract referentie nummer. Aan de rechterkant van het scherm vindt u 

de MySQL gebruikersnaam en het wachtwoord. U kunt het wachtwoord hier wijzigen. Tevens kunnen 

geavanceerde gebruikers één of twee IP adressen opgeven, waarmee de MySQL database van 

buitenaf bereikbaar is. 
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Frontpage extensies en andere tools 

Als u van frontpage extensies gebruik wilt maken moet u deze zelf activeren. U kunt frontpage 

activeren door in het scherm hieronder (tools) te klikken op de ‘installeren’ link. Na het installeren 

wordt op deze pagina de gebruikersnaam en het wachtwoord weergegeven. 

Verder vindt u op deze pagina de filemanager. Met deze filemanager kunt u bestanden uploaden, 

hernoemen, verwijderen etc. U kunt ook folders aanmaken en beveiligen. 

 

Na het instellen van de benodigde gegevens bent u klaar voor het gebruik van uw hostingpakket. Het 

volgende hoofdstuk beschrijft hoe u FTP en e-mail applicaties kunt gebruiken in samenwerking met 

uw hostingpakket. 
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Internet programma’s 
 

FTP programma’s 

Een FTP programma gebruikt u om bestanden van uw computer te uploaden naar onze server. Aan 

de hand van het veel gebruikte FTP programma SmartFTP krijgt u een korte indruk van hoe u een FTP 

programma instelt. U ziet hieronder het hoofdprogramma aan de onderkant en daarboven het 

instellingenscherm. Het verschilt per programma hoe u deze naar voren krijgt, echter de informatie 

die wordt gevraagd is altijd hetzelfde. 

 

In de meeste programma’s kunt u een profiel of bookmark aanmaken met alle instellingen van een 

bepaald FTP account, zoals u die in het control panel heeft aangemaakt. Met hostname wordt 

bedoeld de naam van de server waarmee verbonden moet worden. Als uw domein al actief is kunt u 

hier ftp.uwdomein.nl invullen. Is dit nog niet zo dan vult u het ip adres in dat u in de e-mail vindt met 

uw login gegevens. Als er om host type gevraagd wordt, kunt u deze automatisch op Linux of Unix 

instellen. Uw gebruikersnaam (User ID) heeft u zelf aangemaakt in het control panel. Hetzelfde geldt 

voor uw wachtwoord (Password). Bij sommige FTP programma’s staat Anonymous standaard 

aangevinkt. Dit moet uit staan. 
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Als u geen verbinding kunt krijgen, dan kan dit wellicht veroorzaakt worden door uw firewall. U moet 

dan op zoek naar de instellingen voor passieve modus (ofwel PASV). Deze moet dan aangezet 

worden. In het screenshot hierboven vindt u deze instelling onder het kopje Firewall. 

 

E-mail programma’s 

Naast de webmail kunt u ook gebruik maken van een e-mail programma om uw e-mail op te halen. 

Aan de hand van MS Outlook 2007 ziet u hoe u een dergelijk e-mail programma instelt. 

 

In elk e-mail programma kunt u een scherm openen waarin u uw account gegevens kunt invullen en 

wijzigen. Een dergelijk scherm is hierboven afgebeeld. U vult hier de naam behorend bij het e-mail 

adres in (bijv. Jan de Boer, of Mijn bedrijf). U vult uw e-mail adres in bij het vakje e-mail adres en in 

het vakje voor de gebruikersnaam. 

Bij de inkomende e-mail server vult u in: mail.uwdomein.nl. 

LE T OP! 

Voor de uitgaande e-mail server vult u de SMTP server van uw internetprovider in. Hebt u 

bijvoorbeeld internet via xs4all dan vult u in smtp.xs4all.nl. Weet u niet wat uw SMTP server is neemt 

u dan contact op met uw internetprovider. 
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Onze Helpdesk 

Wij hopen dat deze handleiding u voldoende informatie biedt. Mocht u zaken missen of suggesties 

hebben om deze handleiding te verbeteren, dan vernemen wij graag van u. Indien u nog verdere 

vragen heeft over het gebruik van onze hostingservice, dan kunt u altijd contact opnemen met onze 

helpdesk via info@echristenen.nl. 

Wij wensen u tot slot veel succes met uw website! 

 


