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Wat is Cloud Computing?
Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware,
software en gegevens. De cloud staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie
die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen
eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software. Het voordeel is dat er geen
onderhoud meer hoeft plaats te vinden. Bekende Cloud applicatie zijn Office 365 en Dropbox.

Waarom Dropbox?
Dropbox is handig als je meerdere apparaten hebt en je wilt daarop op elk moment en elke
plaats aan documenten werken. Bestanden kunnen door Dropbox snel en eenvoudig met
anderen gedeeld worden.
Dropbox biedt je na installatie (Mac, PC, Linux, mobiel) gratis schijfruimte van 2 Gb aan waar je
bestanden op kunt plaatsen.
Een bestand in de Dropbox map op je apparaat wordt automatisch gesynchroniseerd met je
online opslagplaats. Je kunt daarna op elke ander apparaat bij je bestanden. Hiervoor heb je
alleen een internet verbinding nodig.

Dropbox account aanmaken
Ga naar www.dropbox.com,
Klik op Login,
Voer je emailadres in en een wachtwoord,
Klik op “Create an account”,
Voer in het volgende scherm je voornaam, achternaam en nogmaals je emailadres en
wachtwoord in,
6. Klik nogmaals op Create account.

Dropbox software installeren
Het is niet noodzakelijk, maar om op je PC/laptop optimaal gebruik te kunnen maken van
Dropbox is het handig om de software te installeren. Deze software zorgt ervoor dat je een
map krijgt op je PC of laptop waarbij je toegang hebt tot al je mappen en bestanden op
Dropbox. Ook mappen die anderen met jou delen vind je in deze Dropbox-map terug. Het
voordeel van deze map is dat je direct in je bestanden kunt werken zonder dat je de bewerkte
versie hoeft te uploaden op Dropbox.
Let op: Om de software te installeren heb je zogenaamde administratorrechten nodig op je PC.
Dit houdt in dat je software op je PC mag installeren.
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Snelle toegang tot documenten
Zodra je een bestand selecteert in de Dropbox app op je iPad wordt het gedownload. Het
bestand wordt niet bewaard op de iPad en het downloaden kan soms wat langer duren
(bijvoorbeeld bij presentaties). Om snel toegang te krijgen tot documenten die je veel gebruikt
kun je ze markeren met een ‘sterretje’. Ze worden dan op de iPad bewaard.
1. Selecteer een bestand
2. Kies links onderin het menu de optie Favorites
3. De bestanden die als favoriet gemarkeerd zijn, zijn nu snel toegankelijk.

Dropbox op de iPad
Om de bestanden op je iPad te kunnen openen installeer je de Dropbox app uit de App-store.
1. Ga naar de App-store en installeer de Dropbox app.
2. Voer je account gegevens in. Je hebt nu toegang tot je bestanden.
3. Je kunt de app nog beveiligen met een wachtwoord. Ga hiervoor naar de instellingen
van de app
4. Kies de optie Passcode lock en voer een pincode in. Je Dropbox is nu beveiligd.

Dropbox voor Android
Om de bestanden op je android toestel te kunnen openen installeer je de Dropbox app uit de
Google play store(voorheen Android market).
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1. Ga naar de Google play store en installeer de Dropbox app.
2. Voer je account gegevens in. Je hebt nu toegang tot je bestanden.
3. Je kunt de app nog beveiligen met een wachtwoord. Ga hiervoor naar de instellingen
van de app
4. Kies de optie Passcode lock en voer een pincode in. Je Dropbox is nu beveiligd.
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