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Eerste Gebruik

Een volledige en gedetailleerde gebruikershandleiding kunt u vinden 
op: https://istorage-uk.com/product-documentation/

Houd er rekening mee dat: Uw cloudAshur hardware security 
module voor gebruik gedurende 20 tot 30 minuten dient te worden 
opgeladen in een aangedreven USB-poort.

Uw cloudAshur hardware security module wordt geleverd met de 
standaard Admin (beheerder) pincode: 11223344.

Belangrijk! Lees dit Alstublieft: In de standaard stand kan de 
cloudAshur hardware security module niet worden geregistreerd. 
U MOET de standaard Admin (beheerder) pincode 
onmiddellijk wijzigen zoals beschreven onder het kopje ‘Hoe de 
Admin (beheerder) pincode te wijzigen’ om uw cloudAshur 
hardware security module te registreren via de cloudAshur client App.

Om uw cloudAshur hardware security module te ontgrendelen, volgt 
u de drie eenvoudige stappen onder het kopje ‘Eerste Gebruik’.

U MOET de Admin (beheerder) pincode wijzigen van de 
standaard stand naar uw eigen unieke 7 tot 15-cijferige pincode door 
de stappen te volgen onder het kopje ‘Hoe de Admin (beheerder) 
pincode te wijzigen’ om uw cloudAshur hardware security module 
te registreren via de cloudAshur client App.

1. Druk de SHIFT (  ) toets gedurende 1 seconde in en houd 
deze ingedrukt. LED wordt vast ROOD.

2. Druk de SLEUTEL (  ) toets 1 keer in. GROENE en BLAUWE 
LED’s knipperen tegelijkertijd aan en uit.

3. Voer de standaard Admin (beheerder) pincode in (11223344) 
en druk de SLEUTEL (  ) toets 1 keer in. De GROENE LED 
knippert aan en uit, hetgeen aangeeft dat de cloudAshur is 
ontgrendeld.

https://istorage-uk.com/product-documentation/ 
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Hoe de Admin (beheerder) pincode te 
wijzigen

Ontgrendelen met de Admin (beheerder) 
pincode

Om uw cloudAshur hardware security module te ontgrendelen met 
uw unieke Admin (beheerder) pincode, volgt u de stappen onder het 
kopje ‘Ontgrendelen met de Admin ( beheerder) pincode’.

Om de Admin (beheerder) Modus te verlaten (vaste BLAUWE 
LED), drukt u de SHIFT (  ) toets in en houdt u deze gedurende 1 
seconde ingedrukt, de LED wordt nu vast ROOD en zwakt dan af.

1. Ontgrendel uw cloudAshur hardware security module met 
de standaard Admin (beheerder) pincode (11223344) zoals 
beschreven onder ‘Eerste Gebruik’

2. Terwijl de GROENE LED aan en uit knippert, drukt u de 
SLEUTEL (  ) toets 3 keer in (SLEUTEL (  ) x 3) binnen 
2 seconden. De LED verspringt naar vast BLAUW (Admin 
(beheerder) Modus).

3. Terwijl het apparaat in Admin (beheerder) Modus staat (vaste 
BLAUWE LED) drukt u beide ‘SLEUTEL (  ) + 2’ toetsen in 
en houd deze ingedrukt. De LED’s verspringen naar knipperend 
GROEN en vast BLAUW.

4. Voer uw NIEUWE 7 tot 15-cijferige Admin (beheerder) 
pincode in en Druk de SLEUTEL (  ) toets 1 keer in. GROENE 
LED zal blijven knipperen en de BLAUWE LED zal vast blijven.

5. Voer uw NIEUWE Admin (beheerder) pincode opnieuw in 
en druk de SLEUTEL (  ) toets 1 keer in De BLAUWE LED zal 
snel knipperen en dan vast worden, hetgeen aangeeft dat de 
Admin (beheerder) pincode succesvol is gewijzigd.

1. Druk de SHIFT (  ) toets in en houd deze gedurende 1 
seconde ingedrukt. De RODE LED wordt nu vast.

2. In Stand-by stand (vaste RODE LED) drukt u de  
SLEUTEL (  ) toets 1 keer in. GROENE en BLAUWE LED’s 
knipperen nu tegelijkertijd.

3. Voer uw Admin (beheerder) pincode in en druk de  
SLEUTEL (  ) toets opnieuw in. GROENE LED zal aan en uit 
knipperen, hetgeen aangeeft dat de cloudAshur succesvol is 
ontgrendeld als Admin (beheerder).
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cloudAshur Registratie
Download alstublieft de Windows of macOS cloudAshur client Apps 
via onderstaande link:
https://istorage-uk.com/software-and-updates/

Belangrijk! Lees dit alstublieft: Om uw cloudAshur hardware 
security module te registreren kies dan alstublieft een van de 
volgende registratiemethodes die op u van toepassing zijn:  

• Persoonlijk - cloudAshur wordt NIET gebruikt met Remote 
Management (centrale management software).

• Zakelijk – cloudAshur wordt WEL gebruikt in samenwerking 
met Remote Management (centrale management software).

Persoonlijke Registratie
Aangezien uw cloudAshur hardware security module niet wordt 
gebruikt in samenwerking met ‘Remote Management’, hebt u 
GEEN ‘Pincode’ of ‘Licentiesleutel’ nodig tijdens het registratieproces. 
Vul eenvoudigweg (stap 3 - pagina 6) invulveldnummers 1 tot 
6 in, laat het keuzevakje in invulveld nummer 7 leeg/open, sla 
invulveldnummers 8 en 9 over en klik dan ‘Register’ (Registreer) en 
start met gebruik van uw cloudAshur.  

Zakelijke Registratie 
De cloudAshur hardware security module zal worden gebruikt door 
organisaties die alle medewerkers die (door de organisatie aan hun 
verstrekte) cloudAshur modules gebruiken, centraal willen beheren 
en monitoren door middel van de cloudAshur Remote Management 
Console (centrale management software). 

Als u een medewerker bent en een cloudAshur hebt gekregen van 
de systeembeheerder van uw organisatie, zult u een ‘You Have Been 
Invited’ (U Bent Uitgenodigd) e-mail met de volgende belangrijke 
registratie-informatie toegestuurd krijgen:

Opmerking: Wanneer uw cloudAshur hardware security module 
eenmaal succesvol is ontgrendeld, zal de GROENE LED gedurende 
30 seconden blijven knipperen, in de tussentijd moet uw cloudAshur 
worden aangesloten op een aangedreven USB-poort.

https://istorage-uk.com/software-and-updates/
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Wanneer u eenmaal klaar bent met het installeren van een Windows 
of macOS client App, ontgrendel uw cloudAshur hardware security 
module dan zoals beschreven onder het kopje ‘Ontgrendelen 
met de Admin (beheerder) pincode’. Verbindt uw ontgrendelde 
cloudAshur (knipperende GROENE LED) met de USB-poort van uw 
computer.

Open uw Windows of macOS client App (afbeelding 1: Windows 
App - Login Formulier) en klik op ‘Registration’ om uw cloudAshur 
hardware security module te registreren. In de macOS client
App, klikt u op ‘Sign Up’ (Aanmelden) om te registeren.

Afbeelding 1: Windows App - Login form

Stap 01

Stap 02

Om ‘Uw cloudAshur te Registeren’ (afbeelding 2: Windows App – 
Registration form) vult u de invulvelden in onder ‘New User’ (Nieuwe 
Gebruiker). Volg dezelfde methode bij gebruik van macOS client App.

Stap 03

1.      Een link om de Windows of macOS cloudAshur client Apps te 
        downloaden.

2.     Een Pincode – deze moet worden ingevuld in invulveld 
        nummer 8 tijdens het registratieproces (stap 3). 

3.     Een Licentiesleutel – deze moet ook worden ingevuld in 
        invulveld nummer 9 tijdens het registratieproces (stap 3).
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Afbeelding 2: Windows App - Registration form

1. Voer een ‘Username’ (Gebruikersnaam) in.

2. Voer uw ‘First’ (Voor) en ‘Last’ (Achter) naam in.

3. Voer uw ‘Email Address’ in en controleer deze.

4. Voer uw ‘Password’ (Wachtwoord) in en controleer deze – uw 
wachtwoord moet tussen de 8 en 64 karakters lang zijn.

5. Voer uw ‘Phone number’ (Telefoonnummer) in.

6. Het ‘Device number’ (Apparaat-nummer) zal automatisch 
worden gedetecteerd als uw cloudAshur module is ontgrendeld 
en met uw computer is verbonden (vaste GROENE LED). Als 
het apparaat-nummer (device number) niet wordt gedetecteerd, 
klik dan op de verversen-knop  om te kunnen detecteren. 

7. Als uw cloudAshur module zakelijk moet worden geregistreerd, 
aan u verstrekt door de systeembeheerder van uw organisatie, 
zorg er dan voor om het keuzevakje te controleren (zoals in 
bovenstaande afbeelding 2: WindowsApp – Registration form). 
Als uw cloudAshur Persoonlijk moet worden geregistreerd, laat 
dan het keuzevakje leeg/open, sla stappen 8 en 9 over en ga 
verder naar stap 10.

8. Voer de ‘Pincode’ in die door uw systeembeheerder naar u per 
e-mail is verstuurd (Alleen Zakelijke (Enterprise) Registratie)

9. Voer de ‘License Key’ (Licentiesleutel) in die door uw 
systeembeheerder naar u per e-mail is verstuurd (Alleen 
Zakelijke (Enterprise) Registratie)

10. Klik op de ‘Register’ knop om het registratieproces te voltooien.

11. Klik op de ‘forward’ knop  om in te loggen (stap 4).
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Voer uw ‘Username’ (Gebruikersnaam) en ‘Password’ (Wachtwoord) 
in en klik dan op de ‘Login’ knop (afbeelding 3: Windows App - Login 
Form). Volg dezelfde methode bij gebruik van macOS client App.

Na ‘Sign in’ (aanmelden) zal uw cloudAshur virtuele schijf openen. 
Om uw cloud folders/mappen en lokale folders/mappen toe te 
voegen aan uw cloudAshur virtuele schijf drive, klikt u 1 keer op 
het cloudAshur-pictogram       in uw systeembalk (Windows 
– rechtsonder in de hoek van uw scherm) of menubalk (macOS – 
bovenin uw scherm) om het voorkeursmenu te openen en dan klikt 
u op het ‘+’ symbool om te browsen en uw cloud folders/mappen 
en eventuele lokale folder/s te selecteren (afbeelding 4: Windows 
App - Browse For Folder). Volg dezelfde methode bij gebruik van 
macOS client App.

Stap 04

Stap 05
Afbeelding 3: Windows App – Registration form

Afbeelding 4: Windows App - Browse for folder
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Na het toevoegen van uw cloud accounts en eventuele lokale 
folders/mappen (afbeelding 5: Windows App - folders/mappen), 
dubbelklikt u op het cloudAshur-pictogram  in uw systeembalk 
rechtsonder in de hoek van uw scherm) of menubalk (macOS – 
bovenin uw scherm) om uw cloudAshur virtuele schijf te openen 
(afbeelding 6).

Binnenin uw cloudAshur virtuele schijf, klikt u op uw cloud/lokale 
folder om te openen, in dit geval, ‘OneDrive - iStorage’ (afbeelding 
6: Windows App - cloudAshur Virtual Drive). Volg dezelfde methode 
bij gebruik van macOS client App.

Stap 06

Stap 07

Afbeelding 5: Windows App - Folders/Mappen

Afbeelding 6: Windows App - cloudAshur Virtual Drive
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Sleep en verplaats of kopieer uw bestanden naar uw cloudAshur 
virtuele schijf en een groen ontgrendeld hangslotje zal links onderin 
de hoek van elk bestand te zien zijn (zoals te zien op afbeelding 7: 
Windows App - cloudAshur virtuele schijf met gecodeerde/
versleutelde bestanden) hetgeen aangeeft dat de bestanden zijn 
gecodeerd c.q. versleuteld maar wel toegankelijk zijn via uw virtuele 
schijf. Ondertussen zijn diezelfde bestanden wel gecodeerd c.q. 
versleuteld wanneer deze direct vanuit uw cloud account worden 
benaderd. 

Stap 08

Afbeelding 7: Windows App - cloudAshur virtual drive with 
encrypted files

Voor levenslange gratis ondersteuning, registreer uw  
iStorage product hier:
https://istorage-uk.com/product-registration-form/

https://istorage-uk.com/product-registration-form/
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