Aan de slag met Dropbox

Wat is Dropbox?
Dropbox is een gratis service waarmee je al je foto's, documenten en video's overal kunt meenemen.
Elk bestand dat je in je Dropbox opslaat, wordt automatisch ook op al je computers, je telefoons en
zelfs op de Dropbox-website opgeslagen. Je kunt dus ergens aan werken op je computer op school of
kantoor en de klus later op je computer thuis afmaken. Je hoeft nooit meer via e-mail een bestand naar
jezelf te sturen.

De Dropbox-map
Wanneer je Dropbox op je computer installeert, wordt een Dropbox-map gemaakt. Als je deze
handleiding leest, is het je gelukt om je Dropbox-map te vinden :) Deze map is vergelijkbaar met andere
mappen op je computer, maar dan net een beetje anders. Elk bestand dat je in je Dropbox-map opslaat,
wordt ook op je computers, je telefoons en de Dropbox-website opgeslagen.
Op je Dropbox zie je een groen pictogram dat de status aangeeft:
Groene cirkel met vinkje: alle bestanden in je Dropbox zijn bijgewerkt.
Blauwe cirkel met pijlen: er worden bestanden in je Dropbox bijgewerkt.

Bestanden aan je Dropbox toevoegen

Stap 1 Sleep een bestand naar je Dropbox-map.

Stap 2 H
 et blauwe pictogram geeft aan dat je bestand met
Dropbox wordt gesynchroniseerd.

En dat is alles! Het groene pictogram geeft aan dat je bestand
op je eventuele andere computers en op de Dropbox-website is
opgeslagen. Nu je bestand in Dropbox staat, worden wijzigingen
in het bestand automatisch gedetecteerd en op je andere
computers doorgevoerd.

Het Dropbox-snelmenu
Wanneer je met de rechtermuisknop op een bestand of map in je Dropbox klikt (Windows/Linux) of hierop
klikt terwijl je Control ingedrukt houdt (Mac), zie je een menu met een aantal handige opties voor Dropbox:
•

Map delen Nodig vrienden, familieleden en teamgenoten uit voor een map in je Dropbox en het lijkt
net alsof de map op hun eigen computer is opgeslagen.

•

Vorige versies weergeven Bekijk een overzicht van de wijzigingen die in een bestand zijn
aangebracht. Je kunt desgewenst een vorige versie van een bestand herstellen.

•

Bladeren op Dropbox-website Bekijk een bestand op de Dropbox-website.

•

Link ophalen Maak een link naar een bestand of map in je Dropbox. Je kunt deze link naar iedereen
sturen die je inzage in het bestand wilt geven. Het maakt hiervoor niet uit of ze ook met Dropbox werken.

Het Dropbox-pictogram in het systeemvak/op de menubalk
Het Dropbox-pictogram vind je in het systeemvak of op de menubalk. Deze staat in Windows onder
aan je scherm en in Mac/Linux boven aan je scherm. Met behulp van dit pictogram kun je de status
en instellingen van je Dropbox controleren. Dezelfde groene, blauwe en rode pictogrammen die bij de
bestanden en mappen in je Dropbox verschijnen, worden ook op dit pictogram weergegeven om de
status van je Dropbox aan te geven.
Als je met de rechtermuisknop op dit pictogram klikt, heb je een aantal opties:
•

Je Dropbox-map, de Dropbox-website of het Dropbox-helpcentrum openen.

•

Bekijken welke bestanden onlangs zijn gewijzigd.

•

Een schatting bekijken hoe lang het duurt voordat Dropbox klaar is met het bijwerken van bestanden.

•

Voorkeuren wijzigen voor je verbinding, Dropbox-map en -locatie, en nog veel meer.

Wat moet ik nu doen?
Probeer een paar foto's of documenten naar je Dropbox te slepen. Ga daarna naar de Dropbox-website
op https://www.dropbox.com. Wanneer je je aanmeldt, staan de bestanden voor je klaar!
Als je meer wilt weten over Dropbox, bekijk je de tour op http://www.dropbox.com/tour of ga je naar het
helpcentrum op http://www.dropbox.com/help.

Veelgestelde vragen
Wat kost Dropbox?
Dropbox is gratis! Als je opslagruimte te kort komt, ga je naar https://www.dropbox.com/plans voor een
overzicht van beschikbare abonnementen.
Hoeveel opslagruimte biedt mijn Dropbox?
Bij een gratis account krijg je 2 GB opslagruimte (verwijderde bestanden en revisies tellen niet mee voor
je limiet). Je kunt je gebruik altijd controleren. Ga hiervoor naar je pagina met accountinstellingen op
https://www.dropbox.com/account.
Hoe lang duurt het voordat mijn bestanden volledig zijn gesynchroniseerd?
Dropbox voert net zo snel of langzaam een download uit als via je netwerk mogelijk is, waarbij wordt
geprobeerd om je verbinding niet geheel te gebruiken. In de voorkeuren voor Dropbox kun je een limiet
voor je upload- of downloadsnelheid instellen. Stapsgewijze instructies vind je in het Help-artikel op
https://www.dropbox.com/help/26.
Dropbox is razendsnel! Hoe kunnen al mijn bestanden in zo'n korte tijd worden
gesynchroniseerd?
Dropbox controleert of het bestand dat je probeert te uploaden, al aanwezig is. In dat geval wordt
het bestand niet opnieuw geüpload. Als het bestand pas is gewijzigd, worden alleen de wijzigingen
geüpload/gedownload, dus niet het gehele bestand.
Hoe veilig is Dropbox?
Dropbox neemt de beveiliging van jouw bestanden en onze software zeer serieus. Dropbox werkt met
Secure Sockets Layer (SSL) en 256-bits AES-encryptie. AES-256 is de encryptiestandaard die ook door
banken wordt gebruikt voor de beveiliging van klantgegevens.
Heb ik op mijn mobiele apparaat toegang tot Dropbox?
De Dropbox-app is beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en BlackBerry. Als je Dropbox op je mobiele
apparaat wilt installeren, ga je naar http://www.dropbox.com/mobile. Je kunt je Dropbox ook altijd
bereiken door op je mobiele telefoon naar http://www.dropbox.com te gaan.

