CIZ beveiligd bestanden versturen – hoe werkt het voor externen?
Medewerkers van CIZ kunnen bestanden versturen en ontvangen via
http://www.veiligbestandenversturen.ciz.nl Deze handleiding laat zien hoe dat voor de ontvanger in
zijn werk gaat als je gevraagd wordt om een bestand naar een CIZ medewerker te sturen.

1. Je ontvangt een email van een CIZ medewerker met daarin een link. Controleer of het email
adres van de afzender klopt (medewerker@ciz.nl). De link moet
‘https://veiligbestandenversturen.ciz.nl’ in zich hebben. Hieronder zie je een voorbeeld hoe
een dergelijk email bericht er uit ziet.

2. Geen email ontvangen terwijl je deze wel verwacht? De mail kan naar je spamfolder gestuurd
zijn. Je kunt op de link klikken of deze kopiëren en plakken naar je browser. Je krijgt dan een
scherm te zien waar je je email adres kunt invullen

3. Vul je email adres in. Het portaal stuurt nu een bericht naar je mailbox met een code

4. Klik op de link of kopieer en plak de code naar de webpagina.

5. Je bent ingelogd in het portaal. Op het scherm zie je een vakje met afzender en ontvanger:
deze kan je niet wijzigen.

6. Daaronder zie je een tekstvak en een vak waar je bestanden naar kunt slepen. Je kunt ook op
de groene knop ‘bestanden toevoegen’ klikken, dan kan je het bestand opzoeken op je
computer en zo toevoegen. Typ tekst in (hoeft niet, kan wel) en voeg de bestanden toe die je
wilt verzenden

7. Onderaan het scherm verschijnen de bestanden die je toegevoegd hebt

8. Als je alle bestanden hebt toegevoegd, klik je op ‘verzenden’

9. Het bericht en de bestanden worden verzonden. Op het scherm verschijnt dit bericht:

10. Let op: Je ontvangt geen bevestiging in je eigen mail box. De medewerker van CIZ krijgt wel
een bevestigingsmail dat je bestanden hebt gestuurd.

