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Inleiding
CloudDiskSpace maakt gebruik van ownCloud.
Voordelen van ownCloud:
• Specificeer één of meer mappen op uw computer die u wilt synchroniseren.
• Altijd toegang tot uw bestanden, ongeacht waar u zich bevind.
Aangebrachte wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd met de bestanden op de server
door middel van de ownCloud Desktop Client.

1. Installatie
Download de software voor uw Windows Desktop op: URL.
Het installatie bestand voor de desktop client start met downloaden. Afhankelijk van de
browser instellingen start de software automatisch.
Voer de installatie van de ownCloud Desktop Client uit. Tijdens de installatie krijgt u de keuze om
onderdelen te kiezen. Standaard staan alle relevante onderdelen aangevinkt.

Aan het einde van de installatie, staat standaard aangevinkt dat ownCloud gestart moet worden.
In het volgend hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe u, uw account dient koppelen.

2. Account instellen
Vul bij 'Server adres' uw gekregen server adres in. Let er op dat u https:// gebruikt.

Vul bij gebruikersnaam en wachtwoord uw gekregen gegevens in:

Belangrijk: Bij de optie van de configuratie van de mappen, moet u klikken op 'Sla configuratie
van mappen over'

3. Mappen toevoegen
Klik op 'Map toevoegen...'

Klik vervolgens op 'Kies....'

Selecteer de map die u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld 'Documents'

Klik op 'Next' om de externe doelmap te selecteren. Bijvoorbeeld 'documents'

U kunt bij de externe doelmap een keuze maken uit de bestaande mappen, of een nieuwe map
aanmaken. Om dit te doen klikt u op 'Map aanmaken..'
Herhaal de bovenstaande handeling voor elk gewenste map die u wilt synchroniseren. In het
instellings-venster ziet u vervolgens welke mappen er gesynchroniseerd worden.

4. Synchronisatie client gebruiken
De software van ownCloud draait op de achtergrond en is zichtbaar door middel van een
pictogram in de systeem bar (Windows en KDE), status bar (MAC OSX) of notificatie gedeelte
(Linux).
Legenda:
De groene cirkel met witte vinkje vertelt dat uw synchronisatie compleet is en uw
verbonden bent met de server.

De blauwe cirkel met halve cirkels vertelt dat uw synchronisatie bezig is.

De gele cirkel met twee streepjes vertelt dat uw synchronisatie is gepauzeerd.

De grijze cirkel met drie witte stippen vertelt dat uw geen verbinding heeft met de
server.

De witte witte cirkel met de letter 'I' is een informatieve icon. Klik erop om te zien wat
de melding is.
De rode cirkel met een witte 'X' vertelt uw dat er een configuratie error is. Zoals
verkeerde login of server adres.

5. Het menu
Met uw rechter muisklik wordt het volgende menu geopend:
De Desktop Client Menu beidt de volgende opties:
Open ownCloud in browser: Lanceert de ownCloud web
interface.
Open map 'ownCloud': Opent de ownCloud lokale map.
Wanneer u heeft gekozen voor meerdere synchronisatie
punten, dan wordt elk hiervan weergeven.
Indicatie schijfruimte: Vertelt u hoeveel ruimte u in gebruik
heeft.
Bijgewerkt: Vertelt u dat u software up-to-date is. Indien er
een update is, zal dit hier zichtbaar zijn.
Recente wijzigingen: Laat u de laatste wijzigingen zien.
Instellingen...: Menu instellingen
Help: Hiermee opent u een browser met de ownCloud
Desktop Client hulpgids.
Uitloggen: Stopt de synchronisatie en logt u uit.
ownCloud afsluiten: Sluit ownCloud software af en stop de
synchronisatie proces.

6. Instellingen
Dit venster geeft u een overzicht van de instellingen van uw ownCloud. U kunt hier ook mappen
toevoegen en/of verwijderen.

7. Activiteit
Het activiteiten venster biedt een diepgaande informatie van de recenter synchronisatie-activiteit.
Het toont bestanden die niet zijn gesynchroniseerd, omdat ze bijvoorbeeld genegeerd worden,
speciale tekens bevatten of omdat er een foutmelding is.

8. Algemeen
Het algemene venster biedt u de algemene instellingen voor ownCloud. Het geeft informatie over
de softwareversie, de makers en eventuele updates.

Start bij opstarten:
Geeft u de optie om ownCloud automatisch te starten, wanneer uw systeem wordt gestart.
Standaard staat deze aangevinkt.
Toon desktopberichten:
Geeft u de optie om notificaties te krijgen over de synchronisatie activiteit.
Gebruik monochrome pictogrammen:
Geeft u de mogelijkheid om minder opvallande pictogrammen te gebruiken. Vooral nuttig bij Mac
OSX systemen.

9. Netwerk
Het netwerk venster biedt u de mogelijkheid om proxy instellingen en de bandbreedte voor de
download en upload te bepalen.

10. Support

Indien u ergens niet uitkomt, vragen en/of opmerkingen heeft. Neemt u dan alstublieft contact
met ons op. Wij proberen zo snel mogelijk u vraag te beantwoorden. Indien nodig, nemen wij
telefonisch contact met u op.
Onze helpdesk is te bereiken via:
http://helpdesk.clouddiskspace.nl
support@clouddiskspace.nl

