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Algemene informatie 
Hoe zit dit bestand in elkaar? 

Voor elke mogelijke actie binnen STACK staat in deze handleiding hoe je dat moet doen. In de 
beschrijvingen staan referenties naar nummers en afbeeldingen (figuren). Deze afbeeldingen staan 
onder de uitleg en het nummer waarnaar verwezen wordt staat in het rood in die afbeelding. 

 

Waarom STACK? 

STACK is een applicatie zoals Dropbox, maar net anders. STACK heeft in totaal 1 Terabyte (1024 GB) 
opslag. Dit is wel onderverdeeld per speltak, maar in totaal is dit dus 100GB per speltak. Dropbox 
heeft vaak maar 2GB tot hun beschikking. 

 

Mappenstructuur 

Voor elk speltak zijn standaard enkele mappen aangemaakt. Dit zijn: 

• Algemeen 
• Foto’s 
• Gedeeld 
• Kampen 
• Opkomsten 

Deze mappenstructuur is standaard aangemaakt. Mocht je er veranderingen in willen brengen, mag 
dat uiteraard. 

Daarnaast zijn er ook 2 standaard bestanden: 

• Gedeelde mappen.txt 
o Hier staan alle gedeelde mappen van alle speltakken. Mocht een speltak dus wat in 

een gedeelde map zetten, kan jij er ook in. Speltakken kunnen deze folders zelf 
instellen met of jij hun informatie kan bekijken of ook kan aanpassen. Standaard 
mogen deze ook aangepast worden. 

• Welkom bij STACK.pdf 
o Een uitgebreide handleiding. Deze is ietwat technischer dan deze handleiding, maar 

wel extreem uitgebreid. 

Account per speltak 

Elke speltak heeft een apart account op de ScoutingFLG stack. De gebruikernamen hiervoor zijn 
(volledig in kleine letters) de speltaknaam met daar aan vast ‘flg’. Dus: beversflg, welpenflg, 
kaboutersflg, verkennersflg, padvinstersflg, explorersflg, stamflg, boomstamflg. De wachtwoorden 
staan gelijk aan degene die gebruikt wordt voor Picassa voor bijbehorende speltak. 

Elk account heeft 100 GB aan opslagruimte tot zijn beschikking. 

Vragen? 

Mocht je nog vragen hebben, kan je ze in een mail sturen naar Joost Mul (joost.mul@caiway.net) 
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Computer Applicatie – Installatie en 

Configuratie 
 

1. Ga naar http://mirror.transip.net/stack/software/ 
2. Klik op de folder die bij je besturingssysteem past (deb = Debian, ios = IOS, osx = Mac OS, 

windows = Windows, yum = FreeBSD) 
3. Download de nieuwste versie (de staat normaliter helemaal onderaan de pagina) 
4. Draai de zojuist gedownloade software om hem te installeren. 
5. Volg de installatiestappen om uiteindelijk de installatie af te ronden. Op de laatste scherm 

moet je zorgen dat het vinkje met “Run STACK” aangevinkt staat. 
6. Nu wordt je STACK applicatie voor het eerst opgestart en moet je enkele dingen invullen. 

Nadat je het schem hebt ingevuld, klik dan op “Next” (Volgende) 
a. Scherm 1: 

i. Server Address: https://scoutingflg.stackstorage.com  
b. Scherm 2: 

i. Username: De gebruikersnaam van je speltak 
ii. Password: Het wachtwoord dat bij je account van je speltak hoort 

c. Scherm 3: 
i. Server: Hier kan je zelf kiezen wat je wilt synchroniseren. “Sync everything 

from server” synchroniseerd alles terug naar je computer. Bij “Choose what to 
sync” kan je selecteren welke mappen teruggesynchroniseerd moeten 
worden. 

ii. Local Folder: De lokale folder waar je bestanden van stack naar toe moeten 
om gesynchroniseerd te worden. Vaak is de standaard ingevulde map al 
goed. 

7. Als je alles goed hebt ingevuld krijg je nu een scherm te zien met “Everything set up!”. STACK 
wordt ondertussen gestart op je computer en je kan op de knoppen “Open STACK in browser” 
(deze opent de STACK-website), “Open Local Folder” (Je gaat dan naar de bij scherm 3, 
invoerveld ii geselecteerde folder) en Finish (Deze sluit de installatie af). 
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Hoe log ik in 
1. Ga naar de website ( https://scoutingflg.stackstorage.com ). Je krijgt dan een inlogscherm te 

zien zoals in Figuur 1 te zien is (welke onder dit lijstje staat) 
2. Vul als gebruikersnaam de gebruikersnaam van jouw speltak in met daar achter flg 

a. De gebruikersnaam moet je invullen bij punt 1 in Figuur 1 
i. Voorbeeld: de gebruikersnaam voor de welpen is welpenflg 
ii. Voorbeeld: de gebruikersnaam voor de stam is stamflg 

3. Vul als wachtwoord hetzelfde wachtwoord is als je voor Picasa gebruikt (waar je plaatjes voor 
de website op upload) 

a. Het wachtwoord moet je invullen bij punt 2 in Figuur 1 
4. Druk op “Inloggen”  
5. Als je alles goed hebt ingevuld, krijg je een ander scherm te zien en kan je door gaan. Mocht 

er iets niet kloppen (gebruikersnaam of wachtwoord) krijg je hier een waarschuwing over te 
zien. 

 

 

  

 

Figuur 1 - Inlogscherm STACK 
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Navigeren 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Klik op een willekeurige map die je nu ziet om naar die map toe te gaan. 
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Bestanden uploaden 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Druk op de “Uploaden” knop. 

a. Deze knop kan je zien bij punt 1 in Figuur 2 
3. Je krijgt nu een scherm te zien waar je 1 of meerdere bestanden op je lokale computer 

kan selecteren. Selecteer alles wat je wilt uploaden en drop dan op ok. 
4. Je bestanden worden dan geüpload. 

a. Mocht er iets fout gaan, laat het dan weten, dan wordt het uitgezocht 

 

 
Figuur 2 – Bestand(en) uploaden 
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Bestanden downloaden 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Klik op het bestand/de bestanden welke je wilt downloaden 

a. Meerdere bestanden kan je selecteren door op de vinkjes voor die bestanden te 
drukken 

b. 1 bestand kan je selecteren door OF op het vinkje er naast te drukken, OF of de 
bestandsnaam. 

c. Zie nummer 1 in Figuur 3 
3. Je krijgt dan rechts in beeld een lijstje te zien met enkele opties 

a. Je ziet dit lijstje bij nummer 2 in Figuur 3 
4. In dit lijstje staat ook de optie “Downloaden”. Klik hier op, en het bestand zal worden 

gedownload. 
a. De knop staat bij nummer 3 in Figuur 3 

 

 
Figuur 3 – Bestand(en) downloaden 
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Bestanden verwijderen 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Klik op het bestand/de bestanden welke je wilt verwijderen 

a. Meerdere bestanden kan je selecteren door op de vinkjes voor die bestanden te 
drukken 

b. 1 bestand kan je selecteren door OF op het vinkje er naast te drukken, OF of de 
bestandsnaam. 

c. Zie nummer 1 in Figuur 4 
3. Je krijgt dan rechts in beeld een lijstje te zien met enkele opties 

a. Je ziet dit lijstje bij nummer 2 in Figuur 4 
4. In dit lijstje staat ook de optie “Verwijden”. Klik hier op. 

a. Zie nummer 3 in Figuur 4 
5. Zodra je op de “Verwijderen” knop hebt gedrukt, wordt er nog een gedeelte zichtbaar waar je 

moet bevestigen dat je de geselecteerde bestanden wilt verwijderen. Klik hier op “Verwijder” 
om ze daadwerkelijk weg te gooien of op “Annuleer” om ze niet weg te gooien. 

a. Zie nummer 4 in Figuur 4 

 

 
Figuur 4 – Bestanden verwijderen 
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Nieuwe map aanmaken 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Klik op “Nieuwe map aanmaken” 

a. Deze knop staat bij nummer 1 in figuur 5 
3. Typ vervolgens de naam in van de nieuwe map die je wilt aanmaken 

a. Dit moet je doen bij nummer 2 in figuur 5 
4. Druk daarna op enter en je nieuwe map is aangemaakt 

 

 
Figuur 5 - Nieuwe map aanmaken 
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Bestanden delen 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Klik op het bestand dat je wilt delen 

a. Zie nummer 1 in figuur 6 
3. Je krijgt dan rechts in beeld een lijstje te zien met enkele opties 

a. Je ziet dit lijstje bij nummer 2 in Figuur 6 
4. In dit lijstje staat ook de optie “Delen”. Klik hierop. 

a. Zie nummer 3 in Figuur 6  
5. Zodra je op delen klikt, rijg je boven het scherm de deelopties te zien. 

a. Zie nummer 4 in figuur 6 
6. Hier kan je, door op de schuifjes te klikken: 

a. De link kopiëren (Nummer 5 in figuur 6) 
b. Een wachtwoord instellen voor het gedeelde bestand/map (Nummer 6 in figuur 6, 

staat standaard uit) 
c. Vervaldatum installen (nummer 7 in figuur 6, staat standaard uit) 

 

 
Figuur 6 – Bestand delen 
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Bestanden bekijken 
1. Log in op de Scouting FLG Stack website (Zie hoofdstuk 1: “Hoe log ik in?) 
2. Klik op het bestand dat je wilt bekijken 

a. Zie nummer 1 in figuur 7 
3. Je krijgt dan rechts in beeld een lijstje te zien met enkele opties 

a. Zie nummer 2 in figuur 7 
4. In het lijstje rechts in beeld zie je ook de knop “Preview”. Door hierop te klikken, kan je het 

geselecteerde bestand bekijken 
a. Zie nummer 3 in figuur 7 

  

Figuur 7 - Bestand bekijken 
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Computer Applicatie – Gebruik 
Merendeel van alle functionaliteiten (bestanden wijzigen, downloaden en uploaden) gebeurt allemaal 
automatisch, zolang de STACK Applicatie maar draait. 

1. Zorg dat de applicatie juist geïnstalleerd en geconfigureerd is (Zie Hoofdstuk – Computer 
Applicatie – Installatie en configuratie) 

2. Zorg dat de applicatie gestart is. 

Uploaden 
Om bestanden te uploaden hoef je ze alleen maar in de map neer te zetten die je tijdens het 
installeren hebt ingesteld (bij “Local Folder”, bij installatie Scherm 3, punt ii). Als de STACK-applicatie 
gestart is synchroniseert hij deze automatisch 

Downloaden 
Zodra iemand anders wat geüpload heeft naar STACK (Via de applicatie of via de Website) wordt dit 
ook automatisch gedownload door je Applicatie. 

Bestanden verwijderen 
Bestanden die jij lokaal verwijderd, worden ook automatisch gesynchroniseerd. Verwijderde 
bestanden worden dus voor iedereen dan weggegooid! Ook als iemand anders wat verwijderd (via 
zijn applicatie of via de website) wordt dit lokaal bij jouw weggegooid. 

Instellingen 
De instellingen zijn te zien door de applicatie op te starten en op “General” of “Network” te klikken. 
Hieronder staat uigelegd wat alles doet 

General (Algemeen) 
Normaliter hoeven deze instellingen niet veranderd te worden, maar mocht het ooit nodig zijn, staat 
de uitleg over welke instelling wat doet hier onder beschreven: 

• General Settings 
o Launch on System Startup: Wanneer deze wordt aangezet, start STACK automatisch 

als je je computer aanzet 
o Use Monochrome Icons:  Gebruik monochrome iconen (Dezelfde kleuren) 
o Show Desktop Notifications: Als deze aan staat worden er notificaties getoond zodra 

de applicatie iets gedaan heeft (bijvoorbeeld iets gedownload of geupload) 
• Advanced 

o Edit Ignored Files: Hier kan je een hele hoop bestandstypes selecteren die genegeerd 
moeten worden door STACK. 

o Ask confirmation before downloading folders larger than X MB: Als je deze aanzet, 
vraagt STACK altijd eerst toestemming voordat hij folders groter dan de bij X 
ingevulde MB’s download 

o Show crash reporter: Mocht de applicatie crashen, kan je de foutmeldingen te zien 
krijgen. Dit KAN handig zijn als je de foutmeldingen ook maar doorspeelt als ze vaker 
voorkomen. 

• Updates 
o Hier staan updates voor je applicatie wanneer deze beschikbaar zijn. 
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Network (Netwerk) 
• Proxy Settings 

o Hier kan je een proxy instellen voor het uploaden en downloaden van bestanden. Als 
je niet weet wat dit doet of hoe je het moet instellen, moet je er ook niet aanzitten! 
De kans dat je dit überhaupt nodig hebt is bijna nihil. 

• Download Bandwidth 
o No Limit: Als deze staat geselecteerd is er geen limiet aan de download snelheid. 
o Limit automatically: Automatische limitatie 
o Limit to: Hier kan je instellen tot hoe snel hij tegelijkertijd mag downloaden (handig 

als je je internetverbinding met meerdere mensen deelt) 
• Upload Bandwidth 

o No Limit: Als deze staat geselecteerd is er geen limiet aan de uploaden snelheid. 
o Limit automatically: Automatische limitatie 
o Limit to: Hier kan je instellen tot hoe snel hij tegelijkertijd mag uploaden (handig als 

je je internetverbinding met meerdere mensen deelt) 
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Overig 
STACK als netwerkschijf 

LET OP: Doe dit niet als je niet weet wat je doet! 

Zie https://www.transip.nl/vragen/753-mijn-stack-netwerkschijf-toevoegen-mijn/ voor de handleiding 
hoe je STACK toe moet voegen als netwerk schijf. 

Nieuwste Versie 

De nieuwste versie van dit document is te vinden op de volgende locatie: 
https://scoutingflg.stackstorage.com/s/TwX9KkjzdXj47qE 

Meer weten 

De officiële handleiding kan hier worden ingezien: 
https://scoutingflg.stackstorage.com/s/p3lEZKmHnJ5Ufok 
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