Documenten – de map
synchroniseren met je computer
In heel wat lokalen heb je geen internetverbinding. Toch wil je graag de documenten kunnen
raadplegen of opslaan in de documentenmap op Wall-E. Nu hebben we hiervoor een oplossing. Je
kan de documenten nu synchroniseren aan de hand van OneDrive voor Bedrijven.

OneDrive voor Bedrijven downloaden
Op de site van Microsoft kan je de OneDrive voor Bedrijven downloaden. Je kan deze voor
verschillende toestellen downloaden.
https://onedrive.live.com/about/nl-nl/download/

Volg de instructies om dit programma te installeren.

De map “Documenten”koppelen aan je computer
1. Ga naar “Documenten > Documenten” en open de pagina waarin je de documentenmap ziet.
2. Bovenaan vind je een knop “Synchroniseren”. Druk op deze knop.
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3. Je krijgt een venster te zien zoals hieronder. Druk op “Nu synchroniseren”.

4. Je krijgt onderstaand scherm te zien. Het kan zijn dat je een extra scherm krijgt waarbij OneDrive
vraagt om deze applicatie te starten. Druk op “Applicatie starten”. Als je onderstaand scherm te
zien krijgt, druk je op “Nu synchroniseren”.

5. Daarna verschijnt een nieuw scherm. Hierop kan je lezen waar je de documenten kan
terugvinden. Als je op “Mijn bestanden weergeven” klikt, dan kom je automatisch in deze map
terecht.

6. Je komt terecht in de map. Alle documenten hebben een groen vinkje vooraan. Dat wil zeggen dat
de documenten gesynchroniseerd zijn.
Als je een document offline bewerkt, zal het automatisch worden gesynchroniseerd wanneer je
online bent.
VERWIJDER HIERUIT NOOIT DOCUMENTEN! DEZE VERWIJDER JE DAN OOK IN DE MAP
OP WALL-E.
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De map “documenten”verwijderen op je computer
1. Zoek rechtsonder op het OneDrive-icoon.

2. Klik rechts op het icoontje en druk op “Synchronisatie van een map afbreken…”.

3. Je krijgt een nieuw vak te zien met alle gesynchroniseerde mappen. Klik op de map “KLJdocuments” en daarna op “Synchronisatie afbreken”. Druk daarna op “Ja” en “OK”. Nu is je map
niet meer gesynchroniseerd met Wall-E en kan je veilig de map verwijderen uit je bibliotheek op je
computer.
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