
Bestanden delen tussen al je apparaten met SHAREit. 
Door: Robbin Ooijevaar | 1 mei, 08:44 
 

Bewerkt en aangevuld door Peter van den Tillaard voor: 
PVGE Computerclub voor gevorderden 
t.b.v.de presentatie van SHAREit op: 

donderdagmiddag 2 juli 2015. 
 

 
Heb je weleens geprobeerd via je smartphone foto's te delen met een tablet 
of computer?  

En heb je helemaal niks met One Drive, Google Drive, Box of Dropbox etc.? Je 
vervalt dan snel in heen en weer mailen.  

Dankzij SHAREit kun je eenvoudig bestanden delen tussen Windows, iOS, 
Android en Windows Phone.  

Opmerking Peter: 

Dit is waarschijnlijk een goede oplossing voor allen in onze 
computerclub, die met hun smartphone foto’s maken, deze naar de 
pc/laptop sturen om te bewerken en ze, na bewerking, weer terug 
willen zetten op de smartphone om aan iedereen te laten zien. Volgens 
de handleiding kunnen niet alleen ‘bestanden’ maar ook ‘mappen’ 
worden uitgewisseld. 

Voorwaarde is dat de apparaten met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden. 

http://computertotaal.nl/geschreven-door/robbin-ooijevaar
http://computertotaal.nl/apps-software/bestanden-delen-tussen-al-je-apparaten-64275?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=201505071324_ComputerTotaal_default&utm_content=&utm_term=_1613&bkid=6312322F5BACF6619284C9BA462D2AC5#articleFullImage


 

 

Stap 1: Delen met SHAREit 

SHAREit is ontwikkeld door Lenovo om bestanden uit te wisselen tussen 
apparaten bij jou in de buurt. Het programma werkt ideaal in een thuissituatie 
met een iPad, Android-smartphone en Windows-computer. Ook kun je 
eenvoudig bestanden uitwisselen met kennissen die bij je op bezoek zijn. Je 
kunt bestanden tussen mobiele apparatuur onderling uitwisselen of met je 
computer. 

 
 
SHAREit maakt bestandsuitwisseling tussen verschillende merken 
smartphones, tablets en pc's eenvoudig. 
 

Stap 2: Verstuur en ontvang 

SHAREit is veilig, doordat je geen bestanden permanent deelt via een server-
programma of app. Er is een verzendende en ontvangende partij. Ook dien je 
binnenkomende bestanden 'aan te nemen' via een bevestiging. Je kunt dus niet 
zomaar bij bestanden op een apparaat of bestanden naar een apparaat 
kopiëren zonder dit proces goed te keuren aan twee kanten. 

http://computertotaal.nl/tag/iPad


Technische kennis is niet nodig. Alleen een overijverig beveiligingsprogramma 
op je computer kan roet in het eten gooien door de boel te blokkeren. Mocht 
dit gebeuren, dan sta je SHAREit toe om verbinding te maken met je netwerk. 
De software is nodig op alle apparaten waartussen je bestanden wilt versturen. 
Je vindt het programma voor mobiele platforms (iOS, Android en Windows 
Phone) in de app store van je toestel of via deze website. 
 
 
 

Stap 3: Multiplatform 

De werking van SHAREit is op alle apparaten hetzelfde. Start de app of het 
programma. Om bijvoorbeeld foto's van je smartphone naar je pc te kopiëren, 
ga je als volgt te werk. Start de SHAREit-app op je smartphone, klik op Send en 
selecteer de foto's die je wilt versturen. Start op je computer het SHAREit-
programma en klik op Receive. Binnen enkele seconden verschijnt de 
computernaam in de 'radar' van SHAREit op je smartphone. Tik de computer 
aan en bevestig op je pc de binnenkomst van de foto's. 
 

 
 

http://computertotaal.nl/tag/android
http://shareit.lenovo.com/
http://computertotaal.nl/tag/pc


Kies een SHAREit-apparaat in je omgeving om foto's, video's en andere 
bestanden te delen. 

Opmerkingen Peter: 

HELPFUNCTIES 

Er is een uitgebreide helpfunctie voor SHAREit te vinden door op de volgende 
link te klikken: 
 
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkvantage_en/metroap
ps/SHAREit/Web/help/nl/SHAREitHelp.html 
 
 

DOWNLOADS voor WINDOWS (Desktop en WindowsPhone), 
ANDROID en iOS 

Het installatieprogramma voor Windows en de apps voor de overige platforms 
kun je downloaden via de onderstaande link: 

 

http://shareit.lenovo.com/index.html 

 

 

Veel plezier met SHAREit ! 

 

 

Best, 25 juni 2015. 

PVGE Computerclub voor gevorderden 

Peter van den Tillaard. 

 

http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkvantage_en/metroapps/SHAREit/Web/help/nl/SHAREitHelp.html
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkvantage_en/metroapps/SHAREit/Web/help/nl/SHAREitHelp.html
http://shareit.lenovo.com/index.html

