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1  Inleiding 
 
Eén van de meest complete en gebruiksvriendelijke filemanagers voor de pc is Total 
Commander. 
Ook voor Android gebruikers is er een versie van Total Commander beschikbaar. In 
tegenstelling tot de meeste bestandsbeheerders maakt Total Commander gebruik van een 
dubbel venster (dual directory modus) hetgeen het werken met bestanden sterk 
vergemakkelijkt. 
Alhoewel niet strikt noodzakelijk, is kennis van de pc-versie zeker een voordeel. 
 
 

1.1  Downloaden 
 

De recentste versie van de app kan je downloaden op de website van de makers: 
http://www.ghisler.com/ 
 
of via de Play Store op uw toestel. 
 
 

1.2  Installatie 
 
Wanneer je de app hebt opgezocht via de Play Store dan wordt er van daaruit rechtstreeks 
geïnstalleerd. 
Wanneer je de app hebt gedownload van de website van Total Commander, dan komt de 
download ergens op uw Android toestel terecht (meestal in de map Downloads).   
Door middel van de Android knop APPS gaat u met de toepassing 
Bestandsbeheer naar de map waar het installatiebestand (extensie .apk) is 
opgeslagen. Indien opgeslagen in de map Downloads dan kan je soms ook 
rechtstreeks met een toepassing Downloads naar de juiste map gaan. 
Het installatiebestand (extensie .apk)  start je door erop te tikken. 
 
Opmerking 
Bij een manuele installatie moeten apps van onbekende bronnen toegelaten worden. Staat 
deze optie bij jou niet aan dan krijg je een melding. 
Je kan deze optie aanzetten via: INSTELLINGEN → BEVEILIGING → Onbekende bronnen. 
 

 
Opmerking 
Afhankelijk van de Android-versie en de UI-schil van de fabrikant kunnen de namen van 
toepassingen en hun onderdelen verschillen van de hierboven aangegeven waarden.  
 
 

1.3  De app starten  
 
Wanneer de Total Commander app 
geïnstalleerd is dan kunnen we het programma 
starten door het te kiezen onder de knop APPS 
of via een sneltoets.  

http://www.ghisler.com/
http://www.ghisler.com/
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Een installatie vanuit Play Store zal normaal zelf een sneltoets 
aanmaken op het actieve startscherm.  
Indien je over Android V7.1 of hoger beschikt dan kan je gebruik 
maken van de extra sneltoetsen achter de sneltoets op het 
startscherm. 
 

 
 
Bij een eerste start moet de gebruiker 
eerst het privacybeleid accepteren. 

 
 

1.4  Instellingen  
 
Alhoewel de basisinstellingen voor de meeste gebruikers 
voldoende zullen zijn is het steeds mogelijk zelf enkele 
aanpassingen te doen. 
 
Het grote voordeel van Total Commander is de mogelijkheid om 
met twee vensters naast elkaar te werken. 
Bij gebruik van een smartphone staat deze optie standaard uit 
zowel voor verticaal gebruik (standaard) als voor horizontaal 
gebruik. 
Bij gebruik van een tablet staat deze optie reeds aan voor horizontaal gebruik (standaard). 
 
Om ten volle te genieten van alle mogelijkheden van Total Commander is het aan te raden 
smartphones horizontaal te gebruiken en de optie voor twee naast elkaar liggende vensters in 
te stellen. 
Je kan dit via de instellingen en de optie: Vensterschikking weergeven. 
 
Meer informatie over de instellingen is te vinden in Hfdst 12. 
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2  Het programmavenster 
 

2.1  Inleiding  
 
Wanneer u een smartphone gebruikt om met Total Commander te werken bekomt u een 
scherm dat op dit lijkt. 
 

 
 
Bovenaan staan volgende gegevens: 

• De verschillende opslagmedia:  
▪ Interne opslag 
▪ SD-kaartjes 

• Een aantal typische Android-mappen: 
▪ Foto’s 
▪ Gedownloade bestanden 
▪ Hoofdmap van het Android bestandssysteem 

• Door jezelf aangemaakte snelkoppelingen: 
▪ Camera 
▪ Screenshots 

• Total Commander snelkoppelingen 
▪ Bladwijzers 
▪ Geïnstalleerde apps 

• De Windows-shares (///Lan) 
 
 
 
 
Onderaan is de knoppenbalk terug te vinden. 
 

 
Opmerking: Geïnstalleerde apps 
Vanaf V3.41 zal Total Commander eerst 
aan de gebruiker toestemming vragen om de  
lijst met geïnstalleerde apps te verkrijgen. 
 
 
 
 

 
In de Windows-versie van Total 
Commander zijn we gewend om met twee 
panelen te werken. Het is daarom 
raadzaam uw Android toestel te kantelen 
en dus horizontaal te gebruiken. 
De gekantelde versie geeft ons buiten de 
twee panelen ook een aantal extra 
knoppen. 
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5  Bladwijzers 
 

5.1  Inleiding 
 

o De optie Bladwijzers is terug te vinden 
o Op de titelbalk van Total Commander. 
o Via de multitask-toets van je Android toestel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

o De optie geeft een overzicht van de reeds aanwezige bladwijzers. 
o Tik op één van de bladwijzers om naar de desbetreffende map te gaan. 

 
 
5.2  Nieuwe bladwijzers maken 
 

o Gebruik de knop BLADWIJZERS TOEVOEGEN op het overzicht om een nieuwe 
bladwijzer aan te maken. 

 

 
 
Tip ! 
Wanneer je een bladwijzer wil aanmaken ga je best eerst in het actieve paneel naar de 
gewenste map. Deze wordt dan achteraf automatisch voorgesteld. 
 
o In het dialoogvenster kan je vervolgens de bladwijzer een eigen naam geven. 
o Je kan ook bepalen dat deze bladwijzer op de homepagina van Total Commander 

moet verschijnen. 
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Opmerking 
In bovenstaand voorbeeld zal de map FVG in het actieve venster worden weergegeven en 
de map TEST in het niet-actieve venster. 
 
o Vergeet niet te bevestigen met de knop NIEUWE BLADWIJZER TOEVOEGEN. 

 
 
5.3  Bladwijzers wijzigen 
 

o Wanneer we lang op een bladwijzer blijven 
drukken dan krijgen we een dialoogvenster met de 
naam van de bladwijzer. Hier kunnen we  de optie 
Wijzigen gebruiken. 

o We krijgen dan een soortgelijk scherm als voor het 
aanmaken van nieuwe bladwijzers waarop we gegevens kunnen aanpassen. 

 
 
5.4  Bladwijzers verwijderen 
 

o Wanneer we lang op een bladwijzer blijven drukken 
dan krijgen we een dialoogvenster met de naam 
van de bladwijzer. Hier kunnen we  de optie Wis 
gebruiken. 

o We moeten het verwijderen nog bevestigen. 
 

 

 
 
5.5  Bladwijzers raadplegen 
 

Bladwijzers raadplegen kan via de knop BLADWIJZERS in de titelbalk of op het 
hoofdscherm. 
Op het bekomen overzicht kunnen we gaan snelzoeken met het vergrootglas 
onderaan het venster.    
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-3-  Vorig mediabestand 
o Het vorig mediabestand uit de wachtrij wordt afgespeeld. 

 
-4- Afspelen / Pauze 

o Met deze knop kan het afspelen tijdelijk worden gestopt of terug hervat. 
 

-5- Volgend mediabestand 
o Het volgende mediabestand uit de wachtrij wordt afgespeeld. 

 
-6- Sluiten 

o De mediaspeler wordt gestopt.  
 

-7- Looptijd / Resttijd 
o Standaard wordt de huidige looptijd van de video weergegeven. Tikken op deze tijd 

geeft de resttijd van de video (en visa verse).  
 

-8- Totale tijd 
o De totale looptijd van de video.  

 
 

11.5  De instellingen van de mediaspeler  
 

11.5.1  Inleiding 
 

o Via het configuratiescherm van de mediaspeler kan je de default instellingen 
aanpassen. 

 

      
 
 

o Onderaan het venster heb je de mogelijkheid om je instellingen vast te leggen met 
de knop OK/TOEPASSEN.  

o Je kan ook terugkeren naar de standaard instellingen van het programma met de 
knop STANDAARD. 
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11.5.2  Knoppen tonen 
 

o Hier bepaal je welke knoppen er worden weergegeven in de navigatiebalk. 
o Drie knoppen zijn altijd aanwezig maar de andere vijf kan je vrij aan- of uitzetten. 

 

 
 

o Van links naar rechts: 
o Equalizer 
o Naar begin 
o Een aantal seconden (vrij te bepalen) terugspringen 
o Start / Pauze 
o Een aantal seconden (vrij te bepalen) verder springen 
o Naar einde 
o Tijd van de slaaptimer (snozen) 
o Afspeelsnelheid aanpassen 
o Eindigen 

 
Opmerking 
Vanaf V3.40 kan je ook x seconden terug- of verderspringen door te tikken op het 
linker/rechterkwart van het scherm. 
 
 

11.5.3  Melding 
 

o Wanneer de mediaspeler actief is dan kan je die ook beperkt besturen via de 
statusbalk van Android (naar beneden vegen op het startscherm). 

 

 
 
o Wanneer bestanden via een afspeellijst worden afgespeeld wordt hier ook de 

volgorde binnen de afspeellijst weergegevens (vanaf V3.0).  
 

 
 
o De optie Toon ‘vorig nummer’ knop staat standaard aan maar kan langs deze weg 

uitgezet worden. 

 
 
o De optie Nieuwe meldingstijl gebruiken zorgt voor 

een nieuwe moderne look bij besturing via de 
statusbalk van Android.  De nieuwe look kunnen we 
verder aanpassen met de opties Albumhoezen 
tonen in nieuwe melding en Pop-upvenster voor 
nieuwe nummers. 
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11.5.4  Pauzeren als hoofdtelefoon is losgekoppeld 
 

o Standaard zal het afspelen gepauzeerd worden wanneer een koptelefoon wordt 
losgekoppeld van het toestel. Dit om plotse ongewenste geluiden te vermijden. 

o Je kan dit echter uitschakelen, afzonderlijk voor koptelefoon aangesloten met draad 
en koptelefoons verbonden via bluetooth. 

 

11.5.5  Algemene instellingen 
 
-1-  ID3-tags tonen wanneer beschikbaar 

o De metadata van het bestand wordt weergegeven. 
 
-2-  Video’s op achtergrond pauzeren 

o Wanneer een telefoongesprek binnenkomt dan wordt de video automatisch 
gepauzeerd op de achtergrond. 

 
-3-  Knoppen tonen: Terug springen/Vooruit springen 

o Deze knoppen worden al dan niet weergeven. 
 
-4-  Afspelen na telefoongesprek hervatten 

o De gepauzeerde video wordt automatisch verder weergegeven van zodra het 
telefoongesprek beëindigd is. 

 
-5-  Headset 

o Wanneer je gebruik maakt van een headset kunnen de toetsen van deze headset 
gebruikt worden om de videoweergave te besturen. 
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o Met de optie Beschermen met een hoofdwachtwoord kan je de verschillende 
servergegevens beveiligen met een hoofdpaswoord.  Op deze manier hoef je 
slechts één paswoord te onthouden. Voor het hoofdpaswoord kan ook de 
vingerafdruklezer gebruikt worden. 

o Als je geen verbinding met de server kan maken dan is uw server waarschijnlijk niet 
compatibel met het SMB2 protocol. Vink in dit geval de optie SMB2 uit waardoor de 
plug-in terug SMB1 zal gebruiken. 

o Normaal zal de plugin automatisch detecteren wanneer een NAS geen SMB2 
ondersteunt. Sommige NAS-apparaten lijken dit niet correct door te geven. Je kan 
in dat geval zelf de optie Compatibel met oudere NAS aanvinken. 

o Met de optie Oude naamopzoekmethode gebruiken kan je aangeven dat de 
plug-in de servernaam moet opzoeken volgens de oude methode (Windows 8 en 
vroeger). 

 

 
 

o Van zodra alle gegevens zijn ingegeven wordt het toestel 
weergegeven in het overzichtsvenster van de plug-in. Via 
deze toestelnaam zijn de gedeelde gegevens op het toestel 
nu bereikbaar. 

 
 
Opmerking 

o De inloggegevens van een toestel kan je achteraf nog wijzigen door de 
toestelnaam aangetikt te houden en vervolgens voor Eigenschappen te kiezen. 

o Langs dezelfde weg kan je ook een toestel verwijderen. 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V3.31 
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13.4.2  WiFi/WLAN plug-in 
 

o Deze plug-in maakt een WiFi-verbinding tussen twee Android- 
toestellen of tussen een Android-toestel en gelijk welk ander 
toestel dat gebruik kan maken van een webbrowser of van 
WebDav. 

o Beide toestellen moeten deel uitmaken van hetzelfde WiFi-
netwerk. 

o Wanneer je de plug-in zelf opstart kom je in de modus Ontvangen. Wanneer de 
plug-in gestart wordt vanuit een andere app die beschikt over de functie Delen dan 
gebruik je de modus Verzenden. 

 
Meer Informatie over verzenden met deze plug-in vanuit TC is terug te vinden in Hfdst 8. 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V3.5 

 
 

13.4.3  FTP plug-in 
 

o Deze plug-in maakt verbindingen via FTP en FTPS (= FTP over 
SSL) mogelijk. 

o Start de plug-in via de Homepagina van Total Commander. 
 

 
 

 
 
Opmerking 
Voor verbindingen via SFTP, bestandsoverdracht via SSH (Secure Shell), is een 
afzonderlijke plug-in beschikbaar die op dezelfde manier werkt. 

 
o Je hebt nu de mogelijkheid om een FTP-server toe te voegen. 

 

 
o Je begint met een naam toe te kennen aan de nieuwe verbinding 

 

 
 
o Hierna geef je de FTP-gegevens van de server op. 
 

Servernaam 
o Naam of IP-adres van de FTP-server van je provider. 

 
SSL versleutelen 
o Deze optie moet men aanvinken, wanneer men wenst gebruik te maken van 

een beveiligde toegang via het SSL protocol. 
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Codering van de bestandsnamen 
o Deze optie zal in de meeste gevallen op standaard mogen blijven staan. Indien 

noodzakelijk kan ze aangepast worden via het driehoekje rechts achteraan de 
optiekeuze 

 
o Van zodra alle gegevens zijn ingegeven wordt de server 

weergegeven in het overzichtsvenster van de plug-in. Via 
deze servernaam kan men nu een FTP-verbinding maken. 

 
 
 
Opmerking 

o De inloggegevens van een server kan je achteraf nog wijzigen door de servernaam 
aangetikt te houden en vervolgens voor Eigenschappen te kiezen. 

o Langs dezelfde weg kan je ook een server verwijderen. 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V2.43 

 
 

13.4.4  SFTP plug-in 
 

o Deze plug-in maakt verbindingen via SFTP mogelijk. Dit type 
van verbinding maakt gebruik van SSH (Secure Shell) voor de 
bestandsoverdracht. 

o Start de plug-in via de Homepagina van Total Commander. 
 

De werkwijze van deze plug-in is dezelfde als deze van de FTP Plug-in (Zie Hfdst 13.4.3). 
 
 

13.4.5  WEBDAV plug-in 
 

o WebDAV is eigenlijk een uitbreiding van het http-protocol dat 
door verschillende clouddiensten wordt ondersteund voor de 
uitwisseling van  gegevens tussen de cloud en uw computer 
(en vice versa). 

o Start de plug-in via de Homepagina van Total 
Commander. 

 
o Na het starten van de plug-in heb je de 

mogelijkheid om nieuwe WebDav-servers toe te 
voegen, te wijzigen of te verwijderen 

 
Meer informatie over WebDav en de instellingen voor de 
verschillende clouddiensten kan je terugvinden in het e-book: 
Tips & Tricks voor Total Commander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V3.01 
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13.4.6  Drive plug-in 
 

o Deze plug-in maakt het mogelijk om vanuit Total Commander 
rechtstreeks toegang te hebben tot uw Google Drive. 

o Om deze plug-in te kunnen gebruiken moet je een Google-
account hebben en moet de Google Play service op uw toestel 
beschikbaar zijn. 

o Start de plug-in via de Homepagina van Total Commander. 
 

 
 
o Vanuit het volgende venster kan je nu verbinding 

maken met jouw Google Drive. 
o Via Settings kan je bepalen welke 

bestandsformaten er standaard moeten gebruikt 
worden bij downloaden en uploaden van en naar 
je Google Drive.  
 
 
 

o Een aantal Drive systeemmappen 
worden automatisch weergegeven 

o Vanuit de prullenbak kan je bestanden 
terugzetten of definitief verwijderen. 
Let Op !! Verwijderen via TC is altijd 
definitief verwijderen. 

 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V2.20 

 
13.4.7  OneDrive plug-in 
 

o Deze plug-in maakt het mogelijk om vanuit Total Commander 
rechtstreeks toegang te hebben tot uw Microsoft OneDrive. 

o Om deze plug-in te kunnen gebruiken moet je een Microsoft 
Live account hebben. 

o Je kan meerdere OneDrives via deze plug-in koppelen. 
o Er is ondersteuning voor twee-staps-authenticatie. 
o Ook OneDrive for Business wordt ondersteund. 
o Start de plug-in via de Homepagina van Total Commander. 

 

 
 

o In het basisvenster begin je met een naam aan je OneDrive-verbinding te geven. 
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o Daarna koppel je de opgegeven naam aan je 
Microsoft Live account. 

 
 
 
 

 
o Vanaf nu worden je Microsoft OneDrives weergeven en kan je een verbinding 

maken. 

 
 

o Bij een eerste inlogsessie zal je Microsoft je paswoord vragen. 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V2.03 

 
 

13.4.8  TotalDrip 
 

o Deze plug-in maakt het mogelijk om vanuit Total Commander 
rechtstreeks toegang te hebben tot uw DropBox. 

o Om deze plug-in te kunnen gebruiken moet je een account bij 
DropBox hebben. 

o Start de plug-in via de Homepagina van Total Commander.  
 

 
 

o Na het opstarten van de plug-in moet je een 
verbinding maken met je DropBox account. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De informatie betreffende deze plug-in zijn gebaseerd op V1.10 

 
 

13.4.9  USB-stick plug-in 
o Met deze plug-in is het mogelijk om op toestellen die OTG 

ondersteunen usb-sticks of usb-schijven te koppelen aan en 
te gebruiken vanaf je Android-toestel. 

o De plug-in is betalend: 0,99 USD. 
o USB-toestellen geformatteerd als Fat12, Fat16, Fat32 en 

exFat kunnen worden gelezen en geschreven. USB-
toestellen geformatteerd als Ntfs kunnen enkel worden 
gelezen. 
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Bijlage – Algemene versie-aanpassingen 
 

 
• V3.41 is bijgewerkt tot Android V13 

• V3.31:  Installatie van eigen apk’s is niet meer mogelijk. Volgens een aangepast Google 
Play beleid mogen APK's nog enkel geinstalleerd worden via de officiele Play-store. Op 
de APK-mirror van Ghisler is voor testdoeleinden meestal wel een “d’-versie 
beschikbaar die eigen apk’s toch toelaat. (https://www.apkmirror.com/apk/c-ghisler/) 

• V3.31: Het installeren van meerdelige apps met de extensie .OBB is voortaan mogelijk. 
.OBB verwijst naar bestanden van het type, Android Opaque Binary Blog. Deze 
bestanden worden meestal gebruikt door de in-app-functies die horen bij de apps die 
zijn gedownload van de Android Play Store. 

• V3.30: Voortaan kunnen RAW-afbeeldingen ook een miniatuurafbeelding (thumbnail) 
weergeven. 

 

https://www.apkmirror.com/apk/c-ghisler/
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