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Handleiding Qdav app installeren (Android)
Met de Qdav app is het mogelijk om de agenda, taken en contactpersonen te
synchroniseren met Android en vanuit Android weer naar de Solcon Secure Webmail.
Deze handleiding begeleidt u stap voor stap met het installeren en in gebruik nemen
van de Qdav app.
Volg de onderstaande stappen:
1. Ga naar de Google Playstore.

⊲

2.	Voer in de zoekbalk de
tekst ‘QDAV’ in. Er verschijnt
nu een Qaleido Qdav app.
Klik deze app aan. ▼

3. Klik daarna op de knop ‘INSTALLEREN’. ▼
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4.	Het kan zijn dat het onderstaande scherm verschijnt. Klik dan op de knop
‘OVERSLAAN’. Wanneer dit scherm niet verschijnt ga dan door met
de volgende stap. ▼

5. Klik op de knop: ‘OPENEN’. ▼

6.	Als de app geopend is, selecteer dan bij account toevoegen
de optie: ‘SSW.SOLCON.NL’. ▼
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7.	Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw mailbox in en klik daarna
op de knop: ‘VOLGENDE’. ▼

8.	Het onderstaande scherm verschijnt. Hier kunt u nog meer instellingen aanpassen
voor de synchronisatie en het importeren van contacten. Ook vindt u hier meer
informatie over het aanpassen van de kalender.
Met de optie: ‘IMPORT CONTACTS NOW’, kunt u gelijk contactpersonen importeren.
	Met de knop ‘EDIT ACCOUNT SETTINGS NOW’ kunt u de instellingen aanpassen.
Klik op deze optie. ▼
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Het onderstaande scherm verschijnt. Hier kunt u geavanceerde instellingen wijzigen.
U kunt de instellingen ook standaard laten staan. De agenda’s, contacten en taken
worden dan automatisch iedere twee uur gesynchroniseerd. ▼

Geavanceerde synchronisatie-instellingen (optioneel)
Wij raden aan om één richtingsinterval uitgeschakeld te laten staan. Zodat de
contacten, agenda en taken beide kanten op worden gesynchroniseerd.
Daarnaast raden u aan om periode auto-sync in te schakelen. De standaard
synchronisatie optie staat één keer per twee uur. U kunt dit versnellen, maar houdt
er wel rekening mee dat dit meer energie vraagt van de batterij. Ook kunt u hier
de agenda die u wilt synchroniseren selecteren.
Na het aanpassen van de instellingen kunt u met de terug-knop van het toestel kunt u
terug naar de vorige stap.
9. Klik hier op de knop: ‘DONE’
10. De Qdav app is geïnstalleerd en ingesteld.
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Om de instellingen te wijzigen kunt u via de menuknop het instellingenmenu openen. ▼

Hier kunt u indien gewenst notifications aanvinken. Hiermee krijgt u meldingen
in uw scherm wanneer er iets gesynchroniseerd wordt. Ook kunt u de optie
‘SHOW COMPLETED TASK’ aanvinken om de afgeronde taken te zien in deze app.
Met de knop ‘REFRESH’ kunt u alles handmatig opnieuw synchroniseren.
De optie: Manage Accounts kunt u gebruiken om de accountinstellingen
(synchronisatie, data-instellingen, accountinstellingen) aan te passen.
Meer informatie over de synchronisatie-instellingen vindt u bij stap 8.
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Heeft u vragen?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk
bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur
via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media
@Solcon > voor nieuws en acties van Solcon
@Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen
facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon
Whatsapp > 06 - 39 44 04 00
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