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CO NF IG UR ER E N VA N H E T C AL DAV ACCO UNT
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Configureer eerst uw CalDAV-account op de Mac:
Klik op pictogram Calendar (agenda) in de werkbalk.

Het venster Calendar (agenda) wordt nu weergegeven en het bijbehorende menu wordt getoond aan
de bovenkant van het bureaublad:

Open submenu Calendar (agenda) en kies de optie Add Account (Voeg Account toe):

1

Selecteer het accounttype als een CalDAV-type door het keuzerondje Add CalDAV Account (CalDAV
account toevoegen) aan te klikken en klik vervolgens op Continue (Doorgaan):

In het pop-up venster van Add a CalDAV Account (CalDAV account toevoegen) vult u de gegevens als
volgt in:
Account Type:: instellen op Manual (handmatig)
User Name (gebruikersnaam): de gebruikersnaam voor Qaleido
Password (wachtwoord): het wachtwoord voor Qaleido
Server Address (serveradres): de naam van de server
NB: U kunt uw exacte accountinstellingen vinden in venster instellingen/SyncMobile van Qaleido
Communications.

Klik op knop Create (aanmaken) in bovenstaand venster. Als de instellingen juist zijn, wordt het
account aangemaakt en de synchronisatie van CalDAV wordt automatisch gestart.
De agenda's van het account (inclusief de Shared to me Calendars (met uw gedeelde agenda's),
worden zichtbaar als groepen in de toepassing Calendar (Agenda). Agenda's kunnen worden
ingeschakeld/uitgeschakeld om aldus de afspraken al dan niet te tonen in de hoofdagenda van de
mac.

A FS PRAKE N SY NC H RO NIS E RE N O P D E MAC
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Om de synchronisatie van CalDAV voor de Calendar (Agenda) groepen handmatig te starten, kiest u View
(weergave) in menu Calendar (Agenda). Klik vervolgens op Refresh Calendars (vernieuwen agenda's) in het
weergegeven submenu.

Elke keer dat de Calendar-toepassing wordt gestart wordt ook de synchronisatie automatisch gestart voor
alle actieve (aangevinkte) Calendar groups (agendagroepen).
Na afloop van de synchronisatie zullen de laatste wijzigingen die zijn aangebracht op de Mac en ook in Qaleido,
zichtbaar zijn op zowel de Mac als in Qaleido..

TA KE N SY NCHR O NIS ER E N OP D E MAC

.

Om taken te synchroniseren, opent u de toepassing Reminders (herinneringen) door te klikken op het
pictogram Reminders in de werkbalk:

Het venster Reminders (herinneringen) wordt nu weergegeven en het bijbehorende menu wordt
getoond aan de bovenkant van het bureaublad:

Open submenu Reminders en kies de optie Accounts:

Selecteer uw account in de lijst die wordt weergegeven aan de linkerzijde van het venster Internet
Accounts. De accountgegevens wordt getoond aan de rechterkant in hetzelfde venster. In het veld
Use With vinkt u het selectievakje Reminders aan:

Telkens wanneer de Reminders-toepassing wordt gestart op de Mac, zal de synchronisatie van
taken automatisch worden gestart voor uw account.
Na afloop van de synchronisatie zullen de laatste wijzigingen die zijn aangebracht op de Mac en ook
in Qaleido, zichtbaar zijn op zowel de Mac als in Qaleido.
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