Handleiding AxCrypt
Ga naar de site van AxCrypt.net: https://account.axcrypt.net/nl/Home/Login
Daar moet een (gratis) account aangemaakt worden:

Dat doet u door uw e-mailadres in te vullen, een vinkje bij Ik ben geen robot te zetten * en vervolgens op inschrijven
te klikken. Zorg ervoor dat uw e-mailadres dat u hier gebruikt, overeenkomt met het mailadres waarop u de link naar
Stack van ons heeft ontvangen, anders werkt het niet.
* Ik ben geen robot, het kan zijn dat u een soortgelijk scherm als dit onderstaande krijgt:

In dat geval moet u de instructies net zolang volgen en verifiëren tot u een groen vinkje bij Ik ben geen robot krijgt
en dan daarna op inschrijven klikken.

U krijgt vervolgens een mail van support@axcrypt.net met een activatiecode en een link waarmee uw mailadres
geverifieerd kan worden door erop te klikken.

Ga op dezelfde site van AcCrypt.net: https://www.axcrypt.net/nl/download/
Scroll naar beneden tot u Standalone Downloads ziet staan zoals hieronder:

Dit heeft u nodig om de versleutelde bestanden, die via STACK met u gedeeld zijn en/of die u via e-mail van ons
heeft ontvangen, te kunnen bekijken en bewerken.
Klik op AxCrypt-2.exe om het bestandje te downloaden. U kunt het vervolgens opslaan of uitvoeren.
Indien u het uitvoert, hoeft u verder niets te doen dan wachten tot uw computer dat heeft gedaan.
Indien u het opslaat, moet u na het downloaden, naar de plek gaan waar u uw downloads opslaat en het bestandje
aanklikken en dan weer wachten tot uw computer het uitvoert.
Zodra uw computer daarmee klaar is, krijgt u dit scherm:

Vul de code uit de mail in en kies een wachtwoord. Typ dat wachtwoord twee keer in de juiste vakjes in en klik op
Ok.
Dat wachtwoord is belangrijk, daarmee kunt u alle bestanden die wij hebben gecodeerd, decoderen.

Als u eenmaal zover bent gekomen, wordt het tijd om een gecodeerd bestand van Stack af te halen en te testen of
het allemaal naar behoren werkt en of u ermee overweg kunt.

Om het u iets gemakkelijker te maken, zijn al uw bestanden nog niet gecodeerd, die kunt u dus nog gewoon
downloaden en bekijken zonder al dit. Maar vanaf 25 juni 2018, zullen de bestanden wel allemaal gecodeerd worden
omdat dat nou eenmaal verplicht is. U heeft dus een maand de tijd om te oefenen!
Er staan drie gecodeerde bestanden in uw Dido: DSC_0152-JPG.axx, DSC_0157-JPG.axx en DSC_0158-JGP.axx. Dit zijn
drie foto’s die normaal gesproken op .JPG zouden eindigen, maar doordat ze gecodeerd zijn komt er dus .axx achter.
Daaraan kunt u dus zien of een bestand gecodeerd is.
U klikt op de Stack link uit de mail en u komt op deze pagina: https://dido.lourensadministratie.nl/s/............................./login waarbij op de stippeltjes uw link staat.

In dit scherm vult u het wachtwoord in dat u per brief van ons heeft ontvangen.
Vervolgens komt u in uw Dido met daarin een aantal mappen en de drie foto’s:

U kunt de hokjes voor de foto’s aanvinken en dan op downloaden klikken.
Afhankelijk hoe u dat zelf heeft ingesteld, kunt u het bestand vervolgens openen met of opslaan:

In dit geval is Openen met AxCrypt file Encryption (standaard) aangevinkt, dat doen we door op OK te klikken en dan
zien we deze foto:

Afhankelijk van of u bent ingelogd op AxCrypt gaat dit meteen of moet u eerst uw wachtwoord invullen.
Mochten er nog vragen zijn over Stack of AxCrypt, vind u hier de helppagina’s van de organisaties die deze
producten leveren en de handleiding die ik geschreven heb over Stack en dit document. Komt u er, moet behulp van
FAQ en handleidingen e.d. niet uit, kunt u ons een mail sturen, dan kan ik kijken of ik u kan helpen.
https://www.axcrypt.net/support/faq/
https://www.transip.nl/knowledgebase/artikel/260-de-mogelijkheden-met-stack/
https://lourens-administratie.nl/downloads/

Succes!

