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Q DAV INS TAL L E R E N

.

Installeer eerst de QDav client vanuit de Play Store.

.

CO NF IG UR ER E N VA N H E T QDAV ACCO UNT

.

Volg de onderstaande stappen om uw Qdav account te configureren:
Druk op pictogram Instellingen op uw toestel.

Druk op Account toevoegen in het scherm Instellingen/Accounts.
Druk op QDav in venster Account toevoegen.

In het volgende scherm selecteert u de server door op de desbetreffende regel te drukken.

Voor uw nieuwe account voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Druk vervolgens op de
knop Volgende.

In de volgende stap selecteert u een adresboek uit de lijst. Deze lijst bevat al uw Qaleido
distributielijsten met inbegrip van de generieke groep All Contacts. Doe dit door te klikken op de
regel van uw adresboek.
Let op: Uit deze lijst kan maximaal één adresboek geselecteerd worden om met Qaleido te
synchroniseren.
De ingevoerde accountgegevens worden gecontroleerd.

Als de accountgegevens correct zijn ingesteld, wordt in het volgende scherm een bericht getoond.
Scroll naar beneden totdat de Done-knop zichtbaar is en druk erop om het venster te sluiten.

Belangrijke opmerking: Ga als volgt te werk om in beide richtingen te kunnen synchroniseren (van
Qaleido naar telefoon en vice versa):
1. Open het Instellingen-menu en klik vervolgens in de sectie Accounts op type QDav
2. Druk op Wijzig account instellingen en zorg ervoor dat optie Een-richting-sync niet is
aangevinkt in het venster Sync instellingen dat bij uw account hoort.

AG E NDA SY NCH R O NIS E R E N O P A ND R O ID TO ES T E L L E N
Druk op de knop linksboven in het scherm.

Zorg ervoor dat uw agendagroepen zijn aangevinkt om de desbetreffende agenda-items te kunnen
weergeven.

.

Elke keer als de Agenda geopend wordt, start de synchronisatie.
U kunt uw agenda's ook synchroniseren door Instellingen/Accounts te openen, vervolgens type QDav te
kiezen en uw account in de lijst te selecteren. In het Sync venster kiest u de optie Nu synchroniseren vanuit
het menu rechtsboven.

Of u kunt synchroniseren vanuit de QDav app door Manage accounts te openen vanuit het hoofdmenu; in dit
venster Open "Accounts & sync" te selecteren en vervolgens in de Qdav sectie te drukken op Nu
synchroniseren:

Let op: Voordat u de synchronisatie start, tikt u op de regel van uw account en zorgt u ervoor dat de Agendasectie ingeschakeld is:

De agendasynchronisatie wordt dan gestart. Na afloop van de synchronisatie zullen de laatste wijzigingen die
zijn aangebracht op het toestel en ook in Qaleido, zichtbaar zijn op zowel het toestel als in Qaleido.

Belangrijke opmerking: Gebruik de optie Langetermijn sync nu starten, om uw oude gebeurtenissen, niet
ouder dan 1 jaar, in uw toestel te laden:

TA KE N SY NCHR O NIS ER E N OP A NDR O ID TOES T E L L E N
Vink de Reminders groep van uw account aan, om uw taken weer te geven op uw toestel:

Druk op de taakregel om de details te zien:

.

U kunt uw taken ook synchroniseren door Instellingen/Accounts te openen, vervolgens type QDav te kiezen

en uw account in de lijst te selecteren. In het Sync venster kiest u de optie Nu synchroniseren vanuit het menu
rechtsboven.

Of u kunt synchroniseren vanuit de QDav app door Manage accounts te openen vanuit het hoofdmenu; in dit
venster Open "Accounts & sync" te selecteren en vervolgens in de Qdav sectie te drukken op Nu
synchroniseren:

Let op: Voordat u de synchronisatie start, tikt u op de regel van uw account en zorgt u ervoor dat de Takensectie ingeschakeld is:

De taaksynchronisatie wordt dan gestart. Na afloop van de synchronisatie zullen de laatste wijzigingen die zijn
aangebracht op het toestel en ook in Qaleido, zichtbaar zijn op zowel het toestel als in Qaleido.

SY NC HR O NISAT IE VA N C O NTAC T P E RS O NE N O P A N D RO ID
TO ES T EL L E N

.

In het hoofdvenster van het toestel, drukt u op het pictogram Contacten

In het hoofdvenster van Contacten opent u het menu door te drukken op het pictogram rechtsonder in het
venster. Druk op Zichtbare contacten in het menu.

Activeer het keuzerondje van uw account om uw contactpersonen weer te geven in het hoofdscherm.

U kunt uw contacten ook synchroniseren door Instellingen/Accounts te openen, vervolgens type QDav te

kiezen en uw account in de lijst te selecteren. In het Sync venster kiest u de optie Nu synchroniseren vanuit
het menu rechtsboven.

Of u kunt synchroniseren vanuit de QDav app door Manage accounts te openen vanuit het hoofdmenu; in dit
venster Open "Accounts & sync" te selecteren en vervolgens in de Qdav sectie te drukken op Nu
synchroniseren:

Let op: Voordat u de synchronisatie start, tikt u op de regel van uw account en zorgt u ervoor dat de
Contacten-sectie ingeschakeld is:

Na afloop van de synchronisatie zullen de laatste wijzigingen die zijn aangebracht op het toestel en ook in
Qaleido, zichtbaar zijn op zowel het toestel als in Qaleido.

AUTO MATIS C HE SY NC HR O NISAT IE O P A N DRO ID TO ES T E LLE N

U kunt instellen dat uw contacten, agenda's en taken automatisch gesynchroniseerd worden. Om de

automatische synchronisatie in te stellen, opent u in Instellingen de optie accounts, drukt u vervolgens
op QDav en selecteert u de optie Wijzig account instellingen.

Activeer de optie Periodieke auto sync. De Sync Interval optie wordt nu geactiveerd.

Kies in het vak Sync Interval een tijdsinterval waarin een automatische synchronisatie automatisch
moet plaatsvinden.

Let op: Om agenda's/contactgroepen en taken gelijktijdig te synchroniseren, moeten alle

gegevenstypen worden aangevinkt in venster Synchroniseren. Druk vervolgens vanuit het menu op Nu
Synchroniseren.
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