
 

En die opslagruimte is nog gratis ook 

STACK: mijn ervaringen met deze 
'1000GB-clouddienst' 

 Colin Baak · 09 november 2015 

Online opslagruimte oftewel in de 'cloud opslaan' is tegenwoordig hipper dan ooit. Er zijn verschillende grote 
en kleinere namen in deze tak van de markt en TransIP heeft met zijn STACK-dienst een interessante optie 
geboden. Leden die gratis gebruikmaken van de deze dienst krijgen namelijk 1000GB aan opslagruimte, 
maar hoe werkt dat allemaal in de praktijk? 

STACK
STACK is de clouddienst van webhostingpartij TransIP, waarbij je 1000GB gratis cloudruimte krijgt en 
waarvan de servers in Nederland zijn ondergebracht. De app staat sinds anderhalve week in de Play Store en 
afgelopen vrijdag noemden we de applicatie al in 'nieuwe apps'. Testen was echter nog niet mogelijk, omdat 
je een invite nodig hebt om gebruik te kunnen maken deze dienst en deze kun je hier aanvragen.

De data wordt veilig met encryptie opgeslagen en wordt niet geanalyseerd. 'Under the hood' is het eigenlijk 
OwnCloud, dus als je een eigen server draait met OwnCloud kun je daarvoor de STACK-gegevens gebruiken 
om in te loggen. Meer informatie is uiteraard ook op de website van TransIP te vinden, bijvoorbeeld hoe de 
beveiliging precies werkt, wat de voordelen zijn van deze dienst en een uitgebreide FAQ is daar ook te 
vinden.
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Ervaringen
Zaterdag verscheen de code in mijn e-mail en zodoende heb ik het weekend kunnen gebruiken om te kijken 
hoe deze clouddienst werkt. Via de website van het bedrijf kun je de benodigde software downloaden om te 
gebruiken op een computer, in mijn geval een Windows-PC, maar de software is ook beschikbaar voor 
MacOSX en Linux. STACK is echter ook via de browser te gebruiken en ook zijn er een Android- en 
iOS-app voor te vinden. Ik heb even gebruikgemaakt van de software op de PC, maar aangezien alle data 
werd gesynchroniseerd met een speciale STACK-map en mijn harde schijven al bijna vol zaten heb ik deze 
software weer verwijderd. Je krijgt - net zoals bij bijvoorbeeld Dropbox - een map waarin je weer submappen 
kunt maken en waarin je content kunt delen. Als deze gesynchroniseerd is, is al deze content te zien via het 
web of via de apps, zoals je mag verwachten, alles simpel en snel. Een leuke feature is dat je een deel van die 
1000GB kunt gebruiken voor een andere STACK-gebruiker, bijvoorbeeld een vriendin of mensen uit de 
vriendenkring om allerlei bestanden te kunnen uploaden. Zo kun je denken aan bijvoorbeeld een feestje of 
vakantie waarin verschillende mensen foto's hebben gemaakt of om ook de foto's die gemaakt worden door 
de smartphone van je partner direct op te kunnen slaan in de cloud.

Tot nu toe heb ik gebruikgemaakt van de webportal van STACK, waarmee je simpel kunt inloggen met de 
gegevens die per e-mail binnen hebt gekregen en natuurlijk een zelf gekozen wachtwoord en ID. Kwestie van 
(voor mij dan) naar clb.stackstorage.com surfen, inloggen en daar is ook al mijn content te zien. Je kunt 
mappen aanmaken, verwijderen, kopiëren of zelf allerlei content toevoegen, precies zoals je zou verwachten. 
Ik wilde een deel van mijn foto-archief online zetten en wat wel enigszins vreemd en zeer irritant is, is dat 
niet al mijn foto's en filmpjes hier juist werden geüpload. Zo werd van 80GB aan foto's, 'slechts' 43GB online 
gezet. Misschien omdat ik te snel alles toe wilde voegen en het niet goed verwerkt kon worden, maar wel 
noemenswaardig en dus zeer zeker even opletten of alles daadwerkelijk wordt gesynchroniseerd en aanwezig 
is.
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Android-app
Daarnaast is er natuurlijk ook nog de Android-app en aangezien ik al jaren Dropbox-gebruiker bent en ik die 
app en dienst vaak gebruik is het niet al te moeilijk om de min- en pluspunten van STACK ten opzichte van 
die app te benoemen. Zo viel het me op dat ik niet meerdere bestanden tegelijk kon selecteren om vervolgens 
bijvoorbeeld te delen of verwijderen, in mijn opinie een basisfunctie. Bij foto's en afbeeldingen zie je een 
preview, dat is natuurlijk fijn, maar als je de afbeelding groter wilt zien wordt deze gelijk gedownload en 
daardoor liep de STACK-map op mijn interne geheugen binnen een kwartier vol met 200MB aan foto's en 
dat is enigszins merkwaardig en niet echt een positief punt. Screenshots van de app zijn niet te maken via de 
reguliere manier, dus we zullen het moeten doen met de Play Store-afbeeldingen.

Je kunt mappen of losse bestanden wel snel delen, waarbij je een icoontje te zien krijgt bij desbetreffende 
map of bestand, zodat je weet dat je deze ooit gedeeld hebt. Ook handig is de optie om deze content weer 
snel te kunnen 'unsharen', bijvoorbeeld als iemand de foto's binnen heeft en daarna niks meer in 
desbetreffende map te zoeken heeft. De app biedt verschillende viewers voor allerlei type bestanden en zo 
kon ik makkelijk en zonder andere applicaties, audiofragmenten luisteren, documenten of PDF-bestanden 
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bekijken en Excel-sheets inzien. Ook is er de functie om foto's en gemaakte video's met je smartphone direct 
te uploaden naar STACK, waar niks op aan te merken is. Voor de rest biedt de applicatie weinig poespas en 
instellingen, maar het is wel mogelijk om een code in te stellen, zodat anderen niet zo maar de app kunnen 
benaderen om alle opgeslagen info en bestanden te kunnen bekijken. Nog een puntje wat ik wat gek vind, is 
dat ik in de app niet eens kan zien hoeveel vrije en gebruikte ruimte ik heb of de mogelijkheid om te kijken 
hoe veel ruimte een map inneemt, dat zie je slechts per bestand.

•  

•  

•  

Conclusie
Al met al blijft STACK hier zeker geïnstalleerd staan, aangezien de dienst zo op het eerste oog goed werkt, 
maar hier en daar zeker nog wel flinke verbetering nodig heeft. De grootste plus is natuurlijk de 1000GB 
gratis online opslagruimte, waar dat bij andere diensten flink veel minder is of beperkingen kent. Als je 
echter nog meer ruimte nodig hebt is het mogelijk om dit bij te kopen, voor 10 euro per maand krijg je 2TB 
ruimte tot je beschikking terwijl je voor vijf tientjes per maand 10TB kunt gebruiken. Ook krijg je daarbij de 
functie om automatische back-ups te draaien en meer, misschien handig voor zakelijke doeleinden of als je 
data echt heel belangrijk is. Natuurlijk zijn er tal van alternatieven, denk bijvoorbeeld aan Google Foto's met 
een onbeperkte opslag, maar 1TB is veel...

Beschikbaarheid
De Android-app download je gratis via onderstaande button, terwijl je de software via de website kan 
downloaden. Ook heb je dus een uitnodiging nodig, die je via de website aan kunt vragen en waarvan de code 
hier binnen enkele dagen op de digitale deurmat lag...

De nieuwste artikelen over STACK 
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STACK 

STACK is een Nederlandse dienst van webhostingsbedrijf TransIP en biedt gratis 1000GB aan ruimte aan, 
bereikbaar via ... 
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