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Per poder utilitzar el client WebDAV del programari NetDrive, el primer que cal fer és 
descarregar aquest programari de la web del fabricant Bdrive Inc. 
(http://www.netdrive.net). Naveguem doncs a aquesta web i descarreguem el programari 
NetDrive, gratuït per a us domèstic. El procés d'instal·lació no presenta cap dificultat i la 
utilització del programari NetDrive és molt simple.

Ens convindrà definir, per cada servidor WebDAV al que vulguem accedir, un lloc en el 
client NetDrive tot assignant-li una unitat de xarxa en el nostre sistema. La imatge 
següents ens mostra els apartats que obligatòriament haurem d'utilitzar per crear un lloc.

Les passes a seguir són:

1. Prémer el botó New Site per definir un nou lloc (connexió a un servidor WebDAV)

2. Donarem un nom a aquest nou lloc (apartat Site name).

3. Seleccionarem el tipus de servidor WebDAV (apartat Server Type). Observem que 
NetDrive permet connexió amb servidors WebDAV i servidors FTP.

4. Indicarem la URL del servidor i el port (apartats Site IP or URL i Port)  Per exemple:

Per accedir al servidor WebDAV facilitat per un SGBD eXist-db instal·lat a la nostra 
màquina (localhost), la URL és http://localhost/exist/webdav/db/ i el port 8080.

Per accedir al servidor WebDAV facilitat per un SGBD BaseX instal·lat a la nostra 
màquina (localhost), la URL és http://localhost/webdav i el port 8984

5. Seleccionarem la unitat de xarxa del nostre sistema que interessi assignar a la 
connexió (apartat Drive)

http://localhost/webdav
http://localhost/exist/webdav/db/
http://www.netdrive.net/
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6. Indicarem l'usuari i la contrasenya a utilitzar per accedir al servidor (apartats 
Account i Password).

7. Enregistrarem la configuració (botó Save)

8. Procedirem a connectar-nos al servidor (botó Connect).

Com es pot apreciar a la imatge, tenim la possibilitat que la unitat de xarxa es connecti 
automàticament cada vegada que engeguem el sistema o quan posem en marxa 
NetDrive.

La següent imatge mostra les unitats que apareixen a Equip una vegada instal·lats els 
accessos a diversos servidors WebDAV, amb els noms indicats en el procés de 
configuració de la connexió i la lletra assignada a la unitat.

Prement damunt qualsevol de les dues carpetes de la imatge, accedirem al repositori 
WebDAV del corresponent servidor.


