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Introdução
O FileSender é uma forma segura para partilhar grandes ficheiros (arquivos) com qualquer
pessoa.
Trata‐se de um sistema implementado pela FCCN destinado ao intercâmbio de ficheiros de
grande dimensão (em especial dentro da rede académica nacional ‐ RCTS). O serviço permite a
transferência de ficheiros com maior segurança e velocidade do que a efetuada via email (que
não foi concebido para este tipo de operação). O aspeto segurança (mas também velocidade)
é garantido na rede da FCCN ‐ o que não acontece quando se utiliza sistemas/serviços externos
similares (comerciais ou não), pelo que deve ser usado em vez destes.
A utilização do FileSender é simples: basta validar‐se via AAI (Autenticação federada) e seguir
as instruções apresentadas no browser https://filesender.fccn.pt/filesender

Upload de ficheiro
O upload de ficheiro consiste em carregar um ficheiro e enviar uma notificação via email para
o destinatário. Esta notificação contem um link para que o destinatário possa descarregar o
ficheiro. No upload de ficheiros, são suportados ficheiros com grandes dimensões. O maior
ficheiro testado por este sistema tinha 71Gb no entanto fica a nota que quanto maior for o
ficheiro, mais tempo demora a carregar. No Internet Explorer os uploads só funcionam com
ficheiros até 2 GB devido a menor suporte do HTML‐5 no IE.

Passo 1 ‐Navegar até https://filesender.fccn.pt e efectuar o logon. No caso de o logon já ter
sido efetuado é necessário clicar na opção “New upload” do menu no topo da página.

Passo 2 ‐Selecionar o Instituto Politécnico da Guarda como “Organização de Origem” e clicar
no selecionar.

1

Passo 3 ‐Introduzir as credenciais (username e password) na página de identificação

Passo 4 ‐Preencher o formulário com os dados referentes ao ficheiro e ao destinatário. É
igualmente necessário ler e aceitar as condições no final do formulário. Depois de preenchido
é necessário clicar no botão “Send”.
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Vouchers
O Filesender permite o envio de Vouchers, mesmo para quem não tem conta no IPG. Isto
permite que mesmo quem não tem qualquer ligação à instituição seja convidado para partilhar
ficheiros de grande dimensão.
Passo 1 ‐Efectuar o logon (seguir os passos 1, 2 e 3 do Upload de ficheiro)
Passo 2 ‐Clicar no botão “Vouchers” (opção no menu superior da página)
Passo 3 ‐Preencher o campo “Send Voucher to” com o email da pessoa a quem se destina o
Voucher, definir a validade no campo “Valid to” e clicar no botão “Send Voucher”

Alem de enviar Vouchers também se pode gerir os Vouchers já enviados. No quadro “Current
Valid Vouchers” pode‐se consultar a lista de Vouchers cativos e se houver essa necessidade, é
possível cancelar um Voucher.

Passo 4 ‐Esta é a etapa final e é destinada ao recetor do Voucher. A pessoa a quem se destina
o Voucher irá receber um email com a ligação (link) para o Voucher. Ao clicar na ligação (link)
vai abrir o quadro inicial para o “Upload de ficheiro” que deve ser preenchido e enviado para
finalizar o processo. (Ver o Passo 4 do “Upload de ficheiro”)
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Os meus ficheiros
Porque é importante saber quais os ficheiros que foram enviados e quais ainda estão ativos,
existe a opção “My Files” que permite visualizar todos os ficheiros que foram enviados com a
respetiva informação. É ainda possível eliminar ficheiros enviados sem que seja necessário
esperar até à data em que o ficheiro expira.
Para obter a lista é necessário clicar botão “My Files” (opção no menu superior da página)

Para eliminar um ficheiro basta clicar no ícone que aparece no final da linha do respetivo
ficheiro.
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