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QSync installeren

.

Installeer eerste de QSync client vanuit de PlayStore.

CONFIGUREER HET QSYNC ACCOUNT OP UW ANDROID-TOESTEL

.

Volg de onderstaande stappen om uw QSync account te configureren:
Druk op het QSync pictogram op uw toestel..

Om een QSync account toe te voegen, drukt u op de menuknop aan de rechteronderzijde van het
scherm. De New Account-optie wordt nu zichtbaar. Druk op de New Account knop..
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Provider: Custom
Custom Authentication Server: https://qsyncauth.qaleido.com
Druk op de Login knop in het add account venster

Zodra u de server hebt ingevoerd, klikt u op Inloggen. In het volgende scherm voert u uw

gebruikersnaam en wachtwoord in, zoals deze worden weergegeven in venster
Instellingen/SyncMobile sectie Qsync van Qaleido Communications:
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De UUID- en Token-waarden zullen worden gegenereerd.

Om de Token waarde uitdrukkelijk weer te gegeven, vinkt u het Show Token-selectievakje aan.

Druk op de Save knop in het add account venster.
Het account wordt aangemaakt en weergegeven in lijst met accounts.

Druk op de regel van uw account in venster accounts.
De QSync en ”trash”-containers worden getoond in de QSync Storage tab.
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Door de QSync container te openen ziet u de QDisk-mappenstructuur van uw account.

De trash container is de tegenhanger van de Trash map van Qaleido en bevat alle verwijderde
bestanden/mappen van de QDisk van de gebruiker. De QDisk bestanden en mappen kunnen alleen

permanent worden verwijderd, als ze zijn verwijderd uit de trash container op het Android-toestel of
uit de Trash map in Qaleido.

De Shared with me tab bevat de QDisk-bestanden en -mappen die door andere gebruikers met u
gedeeld zijn.

Bovendien zal, bij beheerders/power users de Corporate map wordt weergegeven in de Shared with
me sectie.
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DATABEHEER OP ANDROID-TOESTELLEN

.

Om op een Android-toestel een nieuwe map toe te voegen, drukt u in het accountvenster op de
menuknop in de rechteronderzijde.
Kies de Add Folder optie.

Geef de naam op van de nieuwe map in het Add Folder venster en druk op de Add knop.
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De nieuwe map zal worden toegevoegd aan de QDisk-mappenstructuur.

Om op een Android-toestel een nieuw bestand toe te voegen, drukt u de menuknop aan de
rechteronderzijde.
Kies de Add File optie.
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Dat wordt het venster getoond dat de opties bevat om het bestand te selecteren dat u wilt
toevoegen.
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DATASYNCHRONISATIE OP ANDROID-TOESTELLE

.

Om de gegevens tussen het Android-toestel en Qaleido te synchroniseren, moet u de QSynctoepassing op uw toestel opstarten. Het synchronisatieproces start elke keer als de QSync-toepassing
wordt gestart.

Als de QSync-toepassing al geopend is, kunt u synchroniseren door te drukken op de menuknop in de
container en vervolgens Refresh te kiezen.

Na afloop 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.
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