Handleiding zelf posten op spotnet
1....voorbereiding...
installeer : Winrar of Jzip de gratis alternatief voor winzip
winrar free : http://www.winrar.be/nl/download
jZip :
http://www.jzip.com/nl/
QuickPar :
http://www.quickpar.org.uk/
Camelsystem : http://powerpost.camelsystem.nl/

2..Werkwijze :
selecteer de bestanden die je wilt posten ..
in mijn geval kies ik nu voor de win7 x32 updates

Je kunt Winrar of Jzip gebruiken om de bestanden in te pakken ..
in mijn geval gebruik ik winzip pro ..hoewel je met Quickpar ook kunt splitsen !!

Vooralleer je deze inpakt ga je deze opsplitsen in file’s van 100mb
ook maak je herstelbestanden aan met het tool QuickPAR...
je kan de herstelbestanden in een aparte ingepakte map mee posten ..
of je voeg ze gewoon samen ..
hoe maak je de herstel bestanden aan ....
open het tool QuickPar ..klik op de button “ Bestanden Toevoegen “

selecteer de bestanden ....
met de schuifregelaar kun je het Percentage van de herstel bestanden aanpassen ..

ik geef 10% herstelbestanden mee..
is het nodige ingesteldt klik je op de button “MAAK “

is deze gedaan zal er nog een controlle gedaan worden ..om na te gaan of de herstelbestanden succes vol aangemaakt werden ..

zijn deze dan met succes aangemaakt krijg je ook hiervan een melding..

3....pak alles in ..
open het inpak tool dat je wilt gebruiken ...in mijn geval is dit Winzip pro...
en selecteer de bestanden + de herstelbestanden ( indien je ze beiden gelijk tijdig wilt aanbieden )
splits alle bestanden op in 100mb..

4....Is het opsplitsen en het inpakken gedaan dan open je nu het tool
CamelSystem PowerPost..
**Selecteer "Opties">"help “ > “Programma instellingen" of mbv CTRL+P

Vul je nieuws-serveradres ,poortnummer ,simultane connecties en inloggegevens in.
Maximale bandbreedte> 0 is geen limiet

open de volgende tap ..Gegevens
Vul bij TAB "gegevens" in wat je kwijt wilt, let wel op ik zou geen geldig emailadres invullen!

Vul bij TAB "Nieuwsgroepen" eventueel nieuwsgroepen toe.
Klik op ok.

Klik op TAB "wachtrij" en dan op "voeg bestanden toe aan wachtrij" of druk op
CTRL+Q of druk op het mapje.

Voeg je bestanden toe inclusief de par2 bestanden (reparatiebestanden)
Vul bij "Omschrijving" in: (bestandsnaam) [$1/$2] - "$F" yEnc
(bestandsnaam is de naam van het bestand dus)

Klik op de TAB "Nieuwsgroepen" en kies de nieuwsgroep waarin je de post wil posten. Klik op
"Ok".

Klik op TAB "Opties" creëer NZB bestand.

De nzb word bewaart op dezelfde plaats waar dat de bestanden staan die je wenst up te loaden .
Dit is dus in mijn geval in de map uitgebrachte updates die zich bevindt op de externe schijf L
Deze nzb moet je straks toevoegen , als je deze ga posten op de newsserver ...spotnet

Klik nu op TAB "Posten" en dan op "Start posten" of CTRL-R of op het groene envelopje.

5... Start Spotnet
Klik op TAB "Bestand" en op "Toevoegen".

Selecteer Catagorie, Platform.

Geef een Titel en Beschrijving.

Selecteer Genre, Afbeelding ( hier kan alleen een weblink plaatsen,
zoek op Google afbeeldingen naar een mooi plaatje en open deze dan zo ver mogelijk ,
rechtermuisknop "Snelkoppeling kopieeren" en die snelkoppeling hier plakken).
Geef eventueel een verwijzing naar een Website.
Selecteer het NZB bestand dat je voor deze POST gemaakt hebt.
(deze werd eerder opgeslagen )
Zet bij "Afzender" je Nickname neer
Je kunt ook een tag toevoegen ....echter heb je deze nu nog niet ...
Deze krijg je pas nadien ...
D.w.z. Nadat je iets toegevoegd heb ...zoek je deze spot op en ga je met de muis over je naam..
Je ziet hier nu een code vermeld staan ....dit is je tag .

Door deze tag telkens toe te voegen kunnen anderen spotters zien dat deze spot wel
degelijk van jouw komt .
Klik op toevoegen
En je bent klaar ermee ...

Deze pdf werd aangemaakt door qtex admin op pctuts
Tevens werd deze ook beveiligt en kun je enkel inzien en uitprinten

25/02/2012

