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Deze software verzorgt de synchronisatie tussen Outlook en de Qaleido - server.
De volgende functies zijn beschikbaar:
•

Agenda- synchronisatie van Outlook naar Qaleido

•

Agenda- synchronisatie van Qaleido naar Outlook

•

Taken- synchronisatie van Outlook naar Qaleido

•

Taken- synchronisatie van Qaleido naar Outlook

•

Contactpersonen- synchronisatie van Outlook naar Qaleido

•

Contactpersonen- synchronisatie van Qaleido naar Outlook

•

Ondersteuning voor Engels en Frans

•

Standalone toepassing. MS O utlook blijft ongewijzigd

•

Onbeperkt aantal adresboeken en agenda's

•

Draait op de achtergrond

•

Overdracht- & foutlogvenster

•

MSI installer ondersteuning

Systeemvereisten
•

.NET Framework 4.0

•

Microsoft Office O utlook 2000 - 2013

•

Externe CalDAV & CardDAV server

Compatibiliteit met besturingssystemen
•

Windows XP (alle CPU's)

•

Windows Vista (alle CPU's)

•

Windows 7 (alle CPU's)

•

Windows 8 (alle CPU's)

QA L E ID O O UTLO O K DAV C L IENT INS TAL L
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Lees in venster Licentieovereenkomst de overeenkomst en klik het selectierondje bij
I Agree aan. Klik vervolgens op knop Next.

In het volgende scherm houdt u optie Verify MS Outlook settings ingeschakeld. Druk vervolgens op Next:

Kies een map op uw computer waarin u de cliënt wilt installeren en druk op knop Next.

In venster Confirm installation klikt u op Next om de installatie te starten.

Als de cliënt met succes geïnstalleerd is, verschijnt de tekst Installation Complete.
Klik op de Close-knop om het installatievenster te sluiten.

Nadat het installatievenster is gesloten, wordt er een pictogram aangemaakt op uw bureaublad.

L IC E NT IEOV ERE E NKO MS T
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Open de Qaleido Outlook DAV toepassing.
In het eerst weergegeven scherm registreert u uw licentie door te klikken op de knop Browse License File:

Nadat de registratie van uw licentie succesvol is verlopen, wordt het volgende bericht getoond:

Na succesvolle registratie van de licentie start de cliënt op.

D E QA L E ID O OUT LO OK DAV- CL IE NT CO NF IGUR E R E N

.

Basisconfiguratie
•

Klik in het hoofdvenster op Configuration aan de bovenzijde van het scherm.

•

In het menu Configuration, klikt u op knop Basic Configuration.

•

Vu formulier Basic Configuration als volgt in:

•

Use SSL: Aanvinken

•

Daardoor wordt veld Port automatisch ingevuld (443)

•

Hostname: de naam van uw Qaleido-server (u kunt deze naam zien in de URL van Qaleido; bijvoorbeeld
voor https://qaleido.com/index.php is de servernaam

•

qaleido.com)

•

Username: Uw gebruikersnaam in Qaleido (Dit is de gebruikersnaam om in te loggen in Qaleido)

•

Password: Het Qaleido wachtwoord (het wachtwoord waarmee u inlogt in Qaleido)

Let op: U kunt selectievakje Remember Me aanvinken om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens bewaard
worden.
Druk op de knop Connect om de verbinding met de Qaleido-server tot stand te brengen.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, worden de groepen afspraken/contactpersonen/taken getoond die in
Qaleido zijn gemaakt. Om deze groepen met Outlook te synchroniseren moeten ze gekoppeld worden aan
vergelijkbare groepen in Outlook. Doe dit door voor elke groep te klikken op knop Create . In het kleine popupvenster voert u de naam van de corresponderende Outlook groep in. Klik vervolgens op knop Ok.

Druk op knop Save. De groepen in Qaleido en in Outlook worden nu aan elkaar gekoppeld, waarbij er een klein
Information pop-up wordt weergegeven.

In Outlook kunt u toegang krijgen tot deze groepen door het openen van de Agenda/ Contactpersonen/ Taken
vensters.

In het venster van de Qaleido Outlook DAV-client wordt tevens een Agenda/Contactpersonen/takenlijst

aangemaakt voor elke groep van agenda's/contactpersonen/taken. Deze lijsten kunnen worden geopend vanuit
het hoofdmenu door te klikken op Calendar/List, Contacts/List or Tasks/List.

Geavanceerde instellingen
In het geval u expliciet de CalDAV / CardDAV URL's moet instellen, gebruikt u de optie
Geavanceerde configuratie.
In menu Configuration, klikt u op knop Advanced.
Qaleido blijft de geselecteerde DAV-Server en druk op knop Next aan de onderkant van het scherm.

In het volgende scherm kunt u uw DAV-account configureren door het expliciet verstrekken van de URL voor de
Qaleido CalDAV/CardDAV servers.
Vul het formulier Configuration/Advanced als volgt in:
•

CalDAV Base URL: https://<Qaleido servernaam>/caldav/

•

CardDAV Base URL: https://<Qaleido servernaam>/caldav/

•

Username: Uw gebruikersnaam in Qaleido (Dit is de gebruikersnaam om in te loggen in Qaleido)

•

Password: Het Qaleido wachtwoord (het wachtwoord waarmee u inlogt in Qaleido)

Om de juistheid van de ingevoerde gegevens te controleren, drukt u op de knop Test Connection.
In geval van een geslaagde verbinding, klikt u op de knop Next, de groepen afspraken/contactpersonen/taken die
in Qaleido zijn aangemaakt worden dan in het volgende venster weergegeven.
Let op: U kunt selectievakje Remember Me aanvinken om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens bewaard
worden.

Om de groepen afspraken/contactpersonen/taken met Outlook te synchroniseren, moeten ze gekoppeld worden
aan vergelijkbare groepen in Outlook.
Doe dit, overeenkomstig venster Basic Configuration, door voor elke groep te klikken op knop Create .
In het kleine pop-upvenster voert u de naam van de corresponderende Outlook groep in.
Klik vervolgens op knop Ok.
Druk op knop Save. De groepen in Qaleido en in Outlook worden nu aan elkaar gekoppeld, waarbij er een klein
Information pop-up wordt weergegeven.

In Outlook kunt u toegang krijgen tot deze groepen door het openen van de Agenda/ Contactpersonen/ Taken
vensters.

In het venster van de Qaleido Outlook DAV-client wordt tevens een Agenda/Contactpersonen/takenlijst
aangemaakt voor elke groep van agenda's/contactpersonen/taken. Deze lijsten kunnen worden geopend vanuit
het hoofdmenu door te klikken op Calendar/List, Contacts/List or Tasks/List.

SY NC HR O NISAT IE VA N A G E NDA , CO NTAC TPE R S O N E N, TAKE N
Met de Qaleido Outlook DAV-client kunt u agenda's (samenvatting, start/einddatum en -tijd, locatie, beschrijving,
deelnemers voor eenvoudige of terugkerende afspraken), contactpersonen (naam, achternaam, bijnaam, bedrijf,
woon/werk adres, thuis/werktelefoon, e-mails, webpagina's, foto's) en taken (titel, start/vervaldatum, status,
prioriteit, voltooid percentage, herinneringsdatum/tijd) synchroniseren

Automatische synchronisatie
Om de automatische synchronisatie van afspraken/contactpersonen/taken in te stellen, drukt u op de knop Tools
in het hoofdscherm van Qaleido Outlook DAV en drukt u vervolgens op knop Settings in het submenu.

Vouw de Auto Sync Time selectiebox uit en selecteer een tijd-optie.
Opmerking: Deze instellingen zijn pas actief nadat u Qaleido Outlook DAV afgesloten en weer gestart hebt. (druk
aan de onderzijde van het scherm op knop Exit) en start het programma opnieuw op.
Met deze instelling zal het synchronisatieproces tussen de Outlook- en de Qaleido-server automatisch starten.
Terwijl het synchronisatieproces wordt uitgevoerd, wordt de status ervan in de onderste balk van het venster
weergegeven.

Handmatige synchronisatie
Om de handmatig synchronisatie van afspraken/contactpersonen/taken te starten, drukt u op de knop Sync in
het hoofdscherm van Qaleido Outlook DAV en drukt u vervolgens op de gelijknamige knop in het submenu..

Het synchronisatieproces begint nu. Terwijl het synchronisatieproces wordt uitgevoerd, wordt de status ervan in
de onderste balk van het venster weergegeven.
Opmerking: Een synchronisatiesessie omvat alle gegevens: de bestaande afspraken, contactpersonen, taken
vanuit Qaleido en Outlook worden verwerkt tijdens hetzelfde synchronisatieproces.
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