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Bestanden delen in je netwerk

LAN Share. Op https://bit.ly/2yEr0uI 
vind je downloads voor Debian/
Ubuntu/Linux Mint (.deb), andere 
Linux-distributies (.AppImage) en 
Windows (.exe). Na installatie start 
je LAN Share via Menu > Beheer > 
LANShare. Doe dat op beide compu-
ters. Bestanden die je downloadt via 
LAN Share, komen terecht in de map 
~/LANShareDownloads. Dat pas je 
eventueel aan in het Settings-ven-
ster. Ook de naam van jouw machine 
zie je in dat venster staan. Vind je 
die naam niet duidelijk genoeg, vul 

  Afbeelding 2: Linux Mint maakt het je gemakkelijk, maar let goed op met gasttoegang!

  Afbeelding 3: LAN Share is een eenvoudige tool om snel bestanden te kopiëren naar een andere computer met LAN Share.

daar dan een andere naam in. De 
overige instellingen hoef je niet aan 
te passen. Klik vervolgens op ‘Send’ 
en kies of je een bestand of een 
map wilt verzenden. Nadat je het 
bestand of de map gekozen hebt, 
toont LAN Share je een lijst van 
beschikbare ontvangers. Selecteer 
de gewenste ontvanger en klik op 
Send. LAN Share begint meteen met 
kopiëren en zowel de zender als de 
ontvanger krijgen een voortgangsin-
dicator te zien. Die informatie is wel 
redelijk summier. Het betreft enkel 

het percentage dat al gekopieerd is 
en geen doorvoersnelheid of schat-
ting van de resterende tijd.

OCCASIONEEL GEBRUIK
Veel meer opties bevat LAN Share 
niet. Je kan actieve downloads of 
uploads pauzeren en ze later weer 
aanzetten. Gekopieerde bestanden 
blijven in de lijst staan totdat je 
deze verwijdert met het werkbal-
kicoontje rechtsboven of via de 
optie ‘Remove’ in het contextmenu. 
Wil je het bestand daadwerkelijk 
verwijderen, gebruik dan de optie 
‘Delete from disk’. Tot slot kan je 
de bestanden rechtstreeks openen 
vanuit LAN Share via het context-
menu of door erop te dubbelklikken. 
Tijdens onze tests was LAN Share 
maar half zo snel als een via Samba 
gedeelde map. Voor occasioneel 
gebruik is dat niet zo erg. Wil je vaak 
grotere bestanden kopiëren, zoals 
iso’s of videobestanden, dan is het 
potentieel wel storend.

CONCLUSIE
Wil je op regelmatige basis bestan-
den delen tussen verschillende 
computers, dan zijn Linux Mint’s 
ingebouwde gedeelde mappen de 
betere keuze van de twee. Voor een 
optimale beveiliging is het verstan-
dig een wachtwoord in te stellen en 
dat moet helaas via de command-
line. Maar zodra dat in orde, is het 
een vrij eenvoudige manier om 
één of meerdere mappen te delen 
binnen je netwerk. Let goed op met 
schrijftoegang voor gasten, want 
die vormt potentieel een enorm 
beveiligingsrisico. 

LAN Share daarentegen is een 
erg eenvoudige tool, die prima 
volstaat om af en toe eens een paar 
bestanden te kopiëren. De doorvoer-
snelheid ligt lager dan bij Samba, 
maar het is erg gemakkelijk om op te 
zetten en zeer intuïtief in gebruik. 
Voor occasioneel gebruik is het echt 
een aanrader, want je kan hier eigen-
lijk nauwelijks iets fout mee doen. 
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