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CO NF IG UR ER E N VA N H E T C AR D DAV ACCO UNT

Eerst moet u uw CardDAV account op uw toestel configureren:
Druk op "Settings“ op uw toestel.

Druk op "Mail, Contacts, Calendars". Druk op “Add Account”.

.

Druk op “Other” in venster “Add Account“.

Druk op “Add CardDAV Account” in venster “Other“.

In venster "CardDAV“, stelt u het CardDAV-account als volgt in:
“Server": naam van de server
“User Name": de gebruikersnaam voor Qaleido
“Password": het wachtwoord voor Qaleido
“Description": een naam voor het account

Als de instellingen juist zijn, wordt het account opgeslagen en weergegeven in venster "Mail, Contacts, Calendars“.

H A ND MAT IG CO NTAC T P E R S ONE N SY NC HR ONIS E R E N

.

Druk op "Contacts“ op uw toestel. Elke keer als de "Contacts“ toepassing wordt gestart, wordt de CardDAVsynchronisatie gestart.

Aan het einde van de synchronisatie zullen de laatste wijzigingen die zijn aangebracht op het toestel en ook op
Qaleido, zowel zichtbaar zijn op het toestel als in Qaleido.
De distributielijsten van het account, worden weergegeven als groups in de "Contacts“ toepassing.

Groups kunnen worden ingeschakeld/uitgeschakeld om aldus hun inhoud weer te geven of te verbergen in het
„Contacts“ hoofdvenster.

U kunt ook uw gegevens synchroniseren door te drukken op de knop Vernieuwen aan de onderzijde van het
"Groups“ scherm in geval van een iPad, of aan de bovenkant van het scherm in geval van een iPhone.

AUTO MATIS C H CO NTAC T P E RS O NE N SY NCHR O NIS ER E N

.

Om de automatische synchronisatie voor uw gegevens en het tijdsinterval tussen twee automatische

synchronisaties in te stellen , opent u "Fetch New Data” in venster “Settings”/”Mail, Contacts, Calendars“.
In venster "Fetch New Data", is het aan te bevelen om optie "Fetch' in te stellen op 'Every 15 Minutes”, “Every 30
Minutes“ of "Hourly”. In dat geval vindt het synchronisatieproces automatisch elke 15 minuten/30 minuten/elk
uur plaats.

In venster "Advanced“ moet u "Fetch“ instellen voor uw account.
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