
 

Hierbij een beknopte handleiding voor het installeren/instellen van je Webserver- programma. 

Het draaien van een eigen web-server heeft voordelen & nadelen. 

Voordelen: Vaak sneller dan betaalde web-hoster, onbeperkte opslag en gratis.  

Nadelen: Je bent beperkt met je up/download (m.a.w. meer mensen is langzamere site). 

 

Je kunt de webserver ook installeren daar waar je SAM-Broadcaster ook draait.  

We gaan beginnen.  

Eerst downloaden we het volgende zip-bestand op onderstaande link. 

http://wout.broadcasterforum.nl/webserver.zip 

(3 bestanden zitten erin en het is 8mb groot) 

We gaan eerst het zip-bestand uitpakken. 

Dan gaan we het bestand PHP528.exe installeren. 

   

   

http://wout.broadcasterforum.nl/webserver.zip


Dan gaan we het bestand ABWSX1.exe installeren. 

   

   

   
 

En als de firewall er om vraagt, toegang toestaan. 

 
 



Dan zie je rechts-onder een nieuw icoontje, daar gaan we naar toen, en klikken met onze 

rechtermuisknop en pakken de Show Console. 

 

Als het goed is opent nu een website waar je de keuze krijgt om een taal te kiezen. 

Gebruikersnaam invullen en 2 x je wachtwoord. 

 

Dan opent er een venster, en daar mag je je pas ingevoerde gegevens invullen. 

 

We gaan naar Configure. 

 

 



Scripting Parameters. 

 

Interpreters. 

 

 

Bovenstaand veranderen in  

En dan naar Browse klikken. 

 

 



En de PHP5 map opzoeken. 

 
En op het bestand php-cgi.exe klikken. 

 

En dit veranderen we in dat. 

   



 
En daar voeren we php in. 

Op OK. 

Op OK. 

 

Aangekomen weer in het hoofdmenu van de webserver, gaan we naar Index Files.



We klikken op Add. 

 
En vullen daar index.php in. 

 

En we klikken op OK. 

 

Terugkomend op het hoofdmenu van je webserver gaan we naar General. 

 



Daar klikken we op Browse. 

 

En dan zoek je, je map, daar waar gebruikers in mogen kijken/delen. 

Dat wordt je webserver map. 

Als voorbeeld, is bij mijn K:\Documents mijn deelmap. 

 

En dan weer op OK. 

 

En dan nu eindelijk op Restart.  

 

 

 



Dan draait je webserver nu. 

 

!Toevoeging! 

Standaard draait de webserver op de poort 8000, je shoutcast-stream draait door ook op.  

We gaan dat veranderen in General, HTTP Port. 

 

En dat veranderen we in een willekeurige poort. B.v. 8888 

 

Op OK klikken en dan weer de Restart. 

 

De poort wel open zetten in je firewall/router.  

Bij de PDF port-forwarfing wordt dat uitgelegd om poorten te openen. 

 

 

Mochten er nog vragen zijn, vraag ze gerust op het forum. 

 

 

 

 


