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

.

Configureer eerst uw CardDAV-account op de Mac:
Klik op pictogram Contacts (contactpersonen) in de werkbalk.

Het venster Contacts (contactpersonen) wordt weergegeven en het bijbehorende menu wordt getoond aan de
bovenkant van het bureaublad:

Open submenu Contacts (contactpersonen) en kies de optie Add Account (Voeg Account toe):

Vink het keuzerondje bij Other contacts account (ander contactpersonenaccount), en druk op Continue (Doorgaan):

In het pop-up venster van CardDAV vut de gegevens als volgt in:
User Name (gebruikersnaam): de gebruikersnaam voor Qaleido
Password (wachtwoord): het wachtwoord voor Qaleido
Server Address (serveradres): 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, de synchronisatie van CardDAV wordt automatisch gestart en uw contactpersonengroepen (de
groep contactpersonen en de distributielijsten) van Qaleido worden ook op de Mac weergegeven.

CO NTAC T E N SY NC H RO NIS E RE N O P D E MAC

.

Om uw contactpersonen-groepen te synchroniseren, start u de toepassing Contacts (contactpersonen), waardoor
automatisch het CardDAV synchronisatieproces begint.

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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