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QSYNC INSTALLEREN

.

Installeer eerste de QSync toepassing.
Download eerst het installatieprogramma voor QSync vanuit Qaleido Communications, via menu

Instellingen/ Hulpmiddelen of vanaf de download pagina op de Qaleido website, www.qaleido.com.
Om Qsync te installeren, start u het installatieprogramma door te dubbelklikken op het pictogram.
.

De installatie begint nu. Druk op de Next, Next…Finish knoppen in de installatiewizard.
Zodra de installatie voltooid is, wordt het QSync pictogram weergegeven in de taakbalk van Windows.

U kunt instellen dat Sync automatisch opstart zodra uw computer opstart. Hiervoor klikt u met de
rechtermuisknop op het QSync pictogram in de taakbalk van Windows. Kies Preferences… in het
weergegeven menu.
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Activeer de General tab in het QSync Preferences venster en vink selectievakje Start on System Startup
aan.
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CONFIGUREREN VAN HET QSYNC ACCOUNT

.

Volg de onderstaande stappen om uw QSync account te configureren:
En druk op de QSync pictogram op uw toestel.

.

Druk op Preferences... in het menu. Het QSync Preferences venster wordt nu getoond. Druk op de
Accounts tab.
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En druk op de Add knop aan de onderzijde van het scherm om uw QSyncc account toe te
voegen. De Add QSync Account wizard wordt nu gestart. Druk op de Next knop.

Selecteer de QSync Server URL overeenkomstig de QSync-Instellingen in menu

Instellingen/SyncMobile van Qaleido Communications. Druk op de Next knop in de Add QSync
Account wizard.
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Druk op Retrieve Credentials in het volgende venster:

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 Inloggen:
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De referenties worden gevalideerd.

Nadat de referenties zijn gevalideerd, drukt u op de Next knop.
In het Select your local container venster kiest u het pad naar de lokale map die
gesynchroniseerd moet worden met de QDisk van uw account. En druk op de Next knop.
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Een scherm, met uw accountgegevens wordt weergegeven. Vink het selectievakje bij Start

using the account immediately aan om het account automatisch te activeren bij het aanmaken
(als u dit achterwege laat, is noodzakelijk om achteraf het selectievakje aan te vinken bij

Account is active om het account te activeren nadat het is aangemaakt). En druk op de Finish
knop.
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Het account wordt nu weergegeven in het QSync Preferences-venster. Zorg ervoor dat het
Account is active selectievakje is aangevinkt om uw QSync account te activeren:
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QDISK AUTOMATISCHE SYNCHRONISATIE

.

En druk op de QSync pictogram in de taakbalk van Windows. selecteer Preferences...in het

menu en activeer de Advanced tab in venster QSync Preferences. Het Polling Interval is de tijd
(in seconden) tussen twee automatische synchronisaties. Stel een waarde in voor de Polling
Interval. En druk op de OK knop.
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De synchronisatie wordt automatisch gestart volgens de ingestelde
tijdsinterval. De status Processing… wordt weergegeven in het

QSync menu tijdens de uitvoering van de synchronisatie. Zodra de
synchronisatie is voltooid, wordt de status Starting… vervangen
door All files up to date.

11

QDISK HANDMATIGE SYNCHRONISATIE

.

En druk op de QSync pictogram in de taakbalk van Windows. Kies Open QSync Folder in het menu en

selecteer uw account in de weergegeven lijst. De synchronisatie wordt gestart voor de te openen lokale
map die de QDisk mappenstructuur bevat.
U kunt een QSync synchronisatie ook handmatig starten door te drukken op Sync Now vanuit het menu.

De synchronisatie wordt gestart, de status Starting… wordt weergegeven in het QSync menu tijdens de
uitvoering van de synchronisatie. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de status Starting…
vervangen door All files up to date.
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In de lokale map waarin QSync de QDisk synchroniseert, behoren de volgende secties zichtbaar te zijn:
De qsync sectie met daarin de QDisk mappenstructuur, met uitzondering van de Trash map.
De trash container is de tegenhanger van de Trash map van Qaleido en bevat alle verwijderde
bestanden/mappen.
De Shared with me sectie bevat de QDisk bestanden en mappen die door andere gebruikers met u
gedeeld zijn. en de Corporate mappenstructuur, in het geval u administrator of power user bent.
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Belangrijke opmerking: De Shared with me sectie en de Corporate mappenstructuur zijn niet standaard
zichtbaar voor administrators/power users in de QSync synchronisatiemap. Deze kunnen weergegeven
worden door venster QSync Preferences te openen. Activeer de Accounts tab, selecteer uw account,
vink het selectievakje bij Selective Sync enabled aan en druk op de Selective Sync knop.
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Selecteer de folders in venster Selective folder synchronization… en druk op OK.
In het hoofdvenster van Accounts klikt u op de knop Toepassen en vervolgens op de knop OK:
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