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1 Introdução
Este documento tem como objetivo explicar o processo de acesso à plataforma de envio de ficheiros de
grandes dimensões – File Sender.
O File Sender é uma plataforma destinada à comunidade académica e científica de Portugal, que
permite enviar ficheiros de grandes dimensões para um ou mais destinatários.
Este é um serviço gerido tecnicamente pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). O
Gabinete de Informática da ENSP garante o acesso à plataforma não tendo qualquer intervenção na
gestão desta.
O File Sender está englobado no projeto de serviços federados da FCCN.
Para utilizar o serviço tem que aceitar a política de utilização da RCTS - http://www.fccn.pt/pt/redeacademica/a-rede-ciencia-tecnologia-e-sociedade-rcts/carta-ao-utilizador-aup/
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2 Pré requisitos, configurações e limitações

2.1 Pré Requisitos
Os serviços federados da FCCN utilizam as credenciais de acesso nativas de cada instituição.
Os pré-requisitos para acesso à plataforma File Sender são os seguintes:
 Acesso à Internet
 Conhecer o seu Nome do utilizador (Username) da ENSP
 Conhecer a sua Palavra Passe (Password) de utilizador da ENSP

2.2 Configurações e Limitações
Configurações



Os ficheiros ficam disponíveis para download por um período limitado de tempo, depois do qual
são apagados de forma permanente (sem possibilidade de recuperação)
O File Sender não envia notificações de não entrega de mensagens de e-mail, se o endereço de
destino estiver inacessível

Limitações






Número máximo de recipientes por e-mail: até 100 e-mails de destino separados por vírgula ou
ponto e vírgula
Número máximo de ficheiros por upload: número máximo de 1 ficheiro. Para fazer o upload de
vários ficheiros numa transação, comprima num ficheiro único primeiro
Tamanho máximo do ficheiro por upload, apenas com Adobe Flash: 2 GB
Tamanho máximo do ficheiro por upload, com HTML 5: 100 GB
Validade máxima de cada ficheiro: 60 dias

Uploads de qualquer tamanho com HTML 5


Se o símbolo
funciona para si:

estiver visível no canto superior direito do File Sender este método
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Os Browsers Firefox 4 (ou superior) e Google Chrome em Windows, Mac OS e Linux estão
testados e funcionam

Downloads de qualquer tamanho
 Necessita de um Browser moderno/recente
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3 Iniciar a sessão
Para aceder ao File Sender aceda ao seguinte link: https://filesender.fccn.pt/


Clique em Logon



Na lista opte por Universidade Nova de Lisboa e clique no botão Seleccione
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Na lista opte por Escola Nacional de Saúde Pública e clique no botão Seleccione



Insira o seu utilizador no campo Nome de Utilizador / Username (utilizador sem o
@ensp.unl.pt) e a sua palavra passe no campo Palavra Passe / Password. Pode optar por
“Mostrar envio de cartão digital” selecionando essa opção
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Na primeira utilização de um serviço federado da FCCN são apresentados os Termos e
condições de utilização. Leia os termos e caso os aceite clique no botão Confirmar



Tendo optado pela visualização do envio do cartão digital, será apresentada a seguinte janela
com a informação que é transferida da ENSP para a plataforma. Caso queira que essa janela não
seja novamente apresentada, selecione a opção “Não apresente novamente esta página…” e
clique no botão Confirme
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Se a página seguinte for apresentada o Login foi feito com sucesso e pode utilizar a plataforma

No canto superior direito tem acesso à ajuda disponibilizada pela FCCN.
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4 Enviar um ficheiro


Para enviar um ficheiro, siga as instruções assinaladas no ponto 2 da imagem seguinte. No
campo To pode inserir mais do que um endereço de destino, cada um separado por ponto e
vírgula, conforme pode ver no ponto 1



Se o ficheiro for enviado com sucesso, é apresentada a seguinte mensagem
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A mensagem de e-mail recebida pelo destinatário é semelhante à seguinte



O destinatário, ao clicar no Download Link, é direcionado para a página seguinte onde,
carregando em Start Download, faz o download do arquivo
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5 Enviar um voucher
Pode enviar um voucher que permite um utilizador sem acesso à plataforma enviar-lhe um ficheiro


Clique no botão Guest Voucher



Insira o endereço de e-mail do destinatário, a data de validade do voucher e clique em Send
Voucher
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A mensagem de e-mail recebida pelo destinatário é semelhante à seguinte



O destinatário, ao clicar no Download Link, é direcionado para a página seguinte. Este tem
acesso à aplicação com uma conta de Convidado (Guest). Para enviar o ficheiro é só seguir as
instruções assinaladas no ponto 2 e no final clicar em Send
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6 Terminar a sessão


Para desligar a sessão do File Sender clique no botão Log Off no canto superior direito



A sessão só fica totalmente encerrada quando a janela do Browser for fechada
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