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Inleiding

Met het online programma Cryptshare kunt u (grote) bestanden over een beveiligde lijn mailen. Hoe dit
werkt staat beschreven in deze handleiding. Deze handleiding is gesplitst in bestanden versturen en
bestanden ontvangen.

Naast deze handleiding kunt u ook gebruik maken van de volgende korte instructiefilm voor gebruik van
Cryptshare (Engelstalig) op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XhGGabu9zmU

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze handleiding of tijdens het gebruik van Cryptshare neem
dan contact op met uw contactpersoon bij WGS Accountants.
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Bestanden verzenden

Stap 1 Browse naar https://nl.cryptshare.express

Klik op de knop ‘Verzenden’ en vul in het vervolg scherm uw eigen contactgegevens en klik op ‘Volgende’.

Stap 2 Eerste keer gebruik – verificatiecode

Nadat u voor de eerste keer uw gegevens heeft ingevuld ontvangt u een verificatiecode in uw mail. De
mail ontvangt u van Cryptshare.express <no-reply@cryptshare.express>. Deze code neemt u over in het
vervolgscherm, klik daarna op ‘Volgende’.
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Stap 3 Klaarmaken voor verzending

Voer het e-mailadres in van de ontvanger(s) 
en klik op ‘Volgende’.

Vervolgens kunt u aan het bericht;
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A. een vertrouwelijk bericht toevoegen. De
geadresseerden ontvangen dit bericht als
een extra bestand, en/of

B. bestanden toevoegen middels de optie
‘browse’ of ‘drag & drop’



Vertrouwelijk bericht toevoegen Bestanden toevoegen

Stap 4 Verzendopties – mail/sms het wachtwoord naar de ontvanger
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Voor het verzenden van uw bericht heeft u
een aantal verzendopties.

A. Kies de vervaldatum van het bericht.

B. Selecteer de taal waarin de geadresseerden
worden geïnformeerd over het ontvangen
bericht.

C. Kies bij ‘Aanmelding opties’ de notificaties
die u wenst te ontvangen betreffende de
afhandeling van uw bericht.

D. Voeg bij ‘Security settings’ een wachtwoord
toe aan het bericht.
Wij adviseren bij gevoelige bestanden altijd
een wachtwoord toe te voegen aan het
bericht.
Schrijf het zelf gekozen wachtwoord of door
Cryptshare gegenereerd wachtwoord op of
kopieer het naar het klembord en verstuur
deze naar een (ander) mailadres van de
geadresseerde(n) of sms het wachtwoord.



Stap 5 Klaar om te verzenden?

U ziet de kennisgevingsmail voor de ontvanger. U kunt de standaard tekst in het bericht aanhouden of uw
eigen tekst schrijven. Klik op ‘Transactie starten’ om het uploadproces te starten.

Het scherm met de verzendstatus verschijnt in beeld.

Het bericht en de data worden versleuteld verstuurd naar de Cryptshare server -gehost binnen de EU (Nederland)-
via een HTTPS/TLS-secured connectie. Hier wordt de data gecontroleerd op virussen/malware en uitsluitend
veilige data worden opgeslagen en doorgestuurd naar de ontvanger. Na de viruscheck wordt de data versleuteld
opgeslagen op Crypsthare server met behulp van AES-256 encryptie -AES algoritme met een sleutellengte van
256 bits- in Chipher Block Chaining (CBC)-modus.
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Stap 6 Verzending is afgerond

De transactie is voltooid, de bestanden zijn verstuurd. Zodra de ontvanger het bestand of de
bestanden heeft gedownload ontvangt u hiervan een bevestigingsmail, afhankelijk van de gekozen
instellingen bij de verzendopties (stap 4 B).

De verzender ontvangt een samenvatting van alle essentiële gegevens over de transactie.
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Bestanden ontvangen

9

Stap 1 Bevestigingsmail ontvangen

U heeft een mail ontvangen met waarin u de aan u verzonden bestanden kunt downloaden of de mail
via Cryptshare kunt beantwoorden.

Indien u kiest voor ‘Beantwoorden’ opent de cryptshare.express omgeving [https://nl.cryptshare.express]
en kunt u bestanden of berichten versturen waarbij u de stappen volgt overeenkomstig hoofdstuk
‘Bestanden verzenden’. De handleiding gaat hierna verder in op het downloaden van bestanden.

Klik op de knop ‘Bestanden downloaden’ in deze bevestigingsmail. U wordt doorgeleid naar de
downloadomgeving van cryptshare.express.



Stap 2 Voor het wachtwoord in

Voor het separaat van de verzender ontvangen wachtwoord en klik op ‘Volgende’.

Stap 3 Downloaden
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A. Klik op ‘Alle bestanden als zip.bestand
downloaden’ Sla vervolgens het zip-bestand
op en de sluit de downloadomgeving van
Cryptshare.express af, en/of
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B. Klik op de individuele bestanden om te
downloaden.

Toegevoegde vertrouwelijke berichten
kunnen worden gedownload of slechts
worden ingezien.

Sla de gedownloade bestanden op
en sluit de downloadomgeving van
Cryptshare.express af.

De transfergegevens zijn onderaan dit
bericht opgenomen.
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