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Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. 
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1. Inleiding 

Wij heten u als nieuwe klant hartelijk welkom bij Rapifia Nederland. In dit 

boekje vindt u alle benodigde informatie om uw website zo snel mogelijk te 

kunnen publiceren. Dit boekje kunt u altijd als naslagwerk gebruiken. Daarnaast 

heeft u bij dit boekje ook nog het boekje “Startgidsen en Tutorials” gekregen. 

Daarin vindt u uitleg over verschillende programma’s en software. 

 

Wij wensen u veel succes met het maken van uw website en zien uw mening 

over ons graag tegemoet op ISPGids. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rapifia Nederland 
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2. De gids 
 

Om uw website te kunnen publiceren heeft  u 2 dingen nodig: 

1. Een domeinnaam. 

2. Toegang tot onze server. 

In dit hoofdstuk gaan we kort op deze 2 onderwerpen in. 

 

1. De domeinnaam 

Om uw website te kunnen bezoeken moet u in het bezit zijn van een 

domeinnaam. Heeft u deze (nog) niet? Geen nood, u kunt ook een gratis 

domeinnaam krijgen van ons. Dit kunt u zelf toevoegen door naar DirectAdmin 

te gaan en daar de domeinnaam “uwnaam.rapifia.nl” toe te voegen. 

Indien u een eigen domeinnaam wilt koppelen aan onze servers, dan moet u bij 

uw registrar de volgende nameservers opgeven: 

NS1: ns1.rapifia.nl 

NS2: ns2.rapifia.nl 

 

Vergeet niet om de domeinnaam alsnog in DirectAdmin toe te voegen, doet u 

dit niet dan is uw website onnodig offline. Ook indien u uw domeinnaam bij ons 

heeft geregistreerd is het noodzakelijk om te controleren of uw domeinnaam 

daadwerkelijk ook in DirectAdmin is toegevoegd. 

Heeft u dit allemaal gedaan dan is het domeinnaam gedeelte af en dan kunt u 

uw website eindelijk echt gaan publiceren. 
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2. Toegang tot de server 

Om uw website te maken/beheren bieden wij u 3 “basis tools” aan. Het gaat 

hier om: 

• FTP 

• MySQL (PHPMyAdmin) 

• DirectAdmin 

 

2.1. FTP 

Via onze FTP server kunt u uw bestanden (zowel programmering en foto’s bijv.) 

uploaden zodat uw bezoekers deze kunnen bekijken op uw website. Hiervoor 

heeft u het programma “FileZilla” nodig, in het “Startgidsen en Tutorials” 

boekje staat hier meer informatie over uitgelegd. 

U kunt inloggen op onze FTP server middels: 

Host: srv1.rapifia.nl (of uw eigen domeinnaam) 

Poort: 21 (standaard) 

Gebruikersnaam: Uw DirectAdmin gebruikersnaam 

Wachtwoord: Uw DirectAdmin wachtwoord 

 

Uw DirectAdmin gebruikersnaam & wachtwoord vindt u in de automatisch 

gestuurde e-mail. 

 

2.2. MySQL (PHPMyAdmin) 

Met MySQL kunt u een database aanmaken. Hierin kunt u grote hoeveelheden 

bestanden en informatie zetten. U kunt databases aanmaken en verwijderen in 

DirectAdmin. U beheert uw database eenvoudig in uw browser met 

PHPMyAdmin. In het “Startgidsen en Tutorials” boekje gaan we verder in op de 

werkwijze van PHPMyAdmin.  
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U kunt uw MySQL databases beheren via: 

http://srv1.rapifia.nl/phpmyadmin (of gebruik uw eigen domeinnaam met 

/phpmyadmin als achtervoegsel) 

Gebruikersnaam: Uw DirectAdmin gebruikersnaam 

Wachtwoord: Uw DirectAdmin wachtwoord 

 

2.3 DirectAdmin 

In DirectAdmin kunt u uw hele webhosting account overzien, hierin kunt u uw 

FTP instellingen, MySQL database instellingen, verbruik en vele andere zaken 

aanpassen en beheren. U kunt inloggen op DirectAdmin door naar 

onderstaande URL te gaan: 

http://srv1.rapifia.nl:2222 (of gebruik uw eigen domeinnaam met :2222 als 

achtervoegsel) 

Vanzelfsprekend logt u in met de per e-mail verstuurde DirectAdmin gegevens. 

Een wachtwoord reset kunt u bij ons op de support aanvragen. 
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3. Wat u nog moet weten 

Hieronder vindt u een aantal punten waar u op moet letten bij het maken en 

beheren van uw website: 

• Houdt u alstublieft rekening met onze algemene voorwaarden 

betreffende het gebruik van uw webhosting account. 

• Vergeet niet op tijd uw webhosting pakket te verlengen, een te late 

verlenging kan tot het gevolg hebben dat uw bestanden (gedeeltelijk) 

zijn verwijderd. 

• Houdt u daarnaast rekening met de DNS, een DNS wijziging (bijv. 

nameservers) duurt 24 uur voordat deze wereldwijd is doorgevoerd, 

wij kunnen dit proces helaas niet versnellen. 

• Onthoud dat Rapifia Nederland staat gehost in Nederland, content die 

strafbaar is volgens de Nederlandse wet is u dus verboden te 

uploaden op onze servers. 

• Tip: houdt ons Twitter account (@rapifianl) in de gaten voor acties en 

updates betreffende onze diensten. 

• Komt u niet uit met het maken van uw website? Ons support team 

staat u graag bij en assisteert u graag waar nodig. 

 

Tot zover deze handleiding. Wij zouden het erg op prijs stellen als u uw mening 

over ons zou willen plaatsen op ISPGids. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


