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QSYNC INSTALLEREN

.

Het installatieprogramma voor QSync kan worden gedownload in Qaleido Communications, in venster
Instellingen/ Tools of van de downloadpagina op de website van Qaleido, www.qaleido.com.

CONFIGUREREN VAN HET QSYNC ACCOUNT

.

Volg de onderstaande stappen om uw QSync account te configureren:
Druk op het QSync pictogram op uw toestel.
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Druk op Preferences in het menu. Het QSync Preferences venster wordt nu getoond.
Druk op het + pictogram aan de onderzijde van het scherm om uw QSync account toe te voegen. Vul

een naam in voor het nieuwe account en druk op de Enter toets. Het nieuw aangemaakte account zal
worden opgenomen in de Accounts sectie in het QSync Preferences venster.

Druk op de Info tab in het QSync Preferences venster.
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Druk op de knop Retrieve credentials. Verificatie vindt plaats door invoer van uw gebruikersnaam en
het wachtwoord zoals deze worden weergegeven in venster Instellingen/SyncMobile van Qaleido
Communications. Druk ververvolgens op de knop Login:

UUID en Token-waarden voor het nieuwe account worden nu gegenereerd.
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Druk op de Sync tab in QSync Preferences.
Activeer het account door het aanvinken van het Active Selectievakje.
In de Sync to sectie selecteert u een map van uw computer om de lokale gebruikersmappen
gesynchroniseerd te houden.

Druk op de Apply knop.
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In het hoofdmenu van de QSync toepassing drukt u op de Select Account optie en in de lijst vinkt u uw
account aan, om er voor te zorgen dat dit gesynchroniseerd wordt.

Om uw accountmappen te bekijken, selecteer u de Browse Qsync optie in het hoofdmenu.

Door de qsync container te openen ziet u de mappenstructuur van uw QDisk account.
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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, wanneer ze zijn verwijderd uit de trash container op de iPad of van de
Trash map in Qaleido.
De shared with me sectie 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 container.
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