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TOEPASSINGSMODI

Als onderdeel van de installatievolgorde moet u 

kiezen tussen de volgende toepassingsmodi. 

De modus Bestandssynchronisatie werkt 

beter voor mensen met kleine tot middelgrote 

bestandssets en die regelmatig offline 

bestanden moeten openen.

De modus voor bestandsstreaming werkt 

over het algemeen beter voor mensen 

met middelgrote tot grote bestandssets 

en kleinere harde schijven en/of beperkte 

netwerkbandbreedte.

UNIVERGE BLUE® SHARE is een service voor het delen en back-uppen van bestanden. 

Hiermee kunt u:

 Toegang krijgen tot bestanden vanaf elke computer, de UNIVERGE BLUE® SHARE-webportal en 

mobiele apparaten

 Eenvoudig en veilig bestanden delen met personen binnen en buiten uw bedrijf

 In realtime een back-up van uw bestanden maken om deze te beschermen tegen gegevensverlies 

door ransomware, het per ongeluk verwijderen van bestanden en andere incidenten

Volg deze stappen om aan de slag te gaan met UNIVERGE BLUE® SHARE. U kunt ook naar 

https://univerge.blue/apps gaan voor meer informatie.

OVERZICHT

INSTALLATIE

U kunt de app downloaden op https://univerge.blue/apps

Na de installatie logt u in met uw e-mailadres en uw UNIVERGE BLUE® wachtwoord.
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Zodra UNIVERGE BLUE® SHARE op uw computer is geïnstalleerd, wordt een speciale map met 

de naam My Blue Share gemaakt. Alle bestanden en mappen die aan de My Blue Share-map zijn 

toegevoegd, worden automatisch geback-upt en zijn toegankelijk voor andere PC’s, Macs, mobiele 

apparaten en de UNIVERGE BLUE® SHARE-webapp.

Om bestanden toe te voegen aan My Blue Share, kunt u:

 Bestanden opslaan in de map met ‘Opslaan als’ in Word®, Excel®, PowerPoint® en andere 

programma’s

 Bestanden ‘slepen en neerzetten’ of ‘kopiëren en plakken’ vanaf andere locaties op uw PC

 U kunt ook nieuwe mappen maken in My Blue Share

CONFIGURATIE VAN DE BACK-UP

Naast de map My Blue Share kunt u ervoor 

kiezen om de mappen Desktop, Documenten, 

Muziek, Afbeeldingen, Video’s en Downloads te 

synchroniseren en te back-uppen. 

Alle bestanden en mappen die op deze locaties 

zijn toegevoegd of bijgewerkt, worden in real-

time geback-upt naar UNIVERGE BLUE® SHARE.

U kunt de synchronisatiestatus van UNIVERGE 

BLUE® SHARE bekijken in de taakbalk 

rechtsonder op uw PC.

UNIVERGE BLUE SHARE

  

De volgende pictogrammen geven verschillende UNIVERGE BLUE® SHARE-statussen weer:

        Synchroniseren            Bestanden up-to-date               Onderbroken   Offline
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UNIVERGE BLUE® SHARE WEB APP

UNIVERGE BLUE® SHARE Web App stelt u in staat om al uw UNIVERGE BLUE® SHARE-bestanden 

vanuit een browser te openen en te beheren. 

U kunt de UNIVERGE BLUE® SHARE-webapp op 

twee manieren starten:

1. Klik met de rechtermuisknop op het UNIVERGE BLUE® 

SHARE-pictogram in uw taakbalk en kies ‘UNIVERGE BLUE® 

SHARE-web starten’

2. Log in vanuit elke webbrowser op  

https://share.univerge.blue

Let op: U hebt uw UNIVERGE BLUE® SHARE gebruikersnaam  
en wachtwoord nodig.
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BESTANDEN & MAPPEN DELEN

Zodra u bestanden heeft toegevoegd aan UNIVERGE BLUE® SHARE, kunt u bestanden en mappen 

veilig delen met mensen binnen en buiten uw bedrijf. Er zijn verschillende manieren om bestanden 

te delen:

 Web links: een goede manier om inhoud te delen met mensen die slechts op korte termijn toegang 

nodig hebben om een bestand of een groep bestanden te bekijken. U kunt weblinks met iedereen 

delen, zelfs als ze zich niet abonneren op UNIVERGE BLUE® SHARE

 Gezamenlijk mappen delen: een goede optie voor activiteiten waarbij voor langere termijn 

bestanden gedeeld worden, waarbij personen doorlopend toegang moeten hebben tot de 

bestanden en deze moeten bewerken.

DEEL BESTANDEN & MAPPEN VIA WEB LINK
Weblinks maken:

 Log in op de UNIVERGE BLUE® SHARE-webapp

 Selecteer het bestand of de map die u wilt delen

 Klik op ‘Delen’ en kies het tabblad ‘Link ophalen’

 Kopieer link

 Plak de link in een e-mail of verstuur rechtstreeks vanuit UNIVERGE BLUE® SHARE met ‘Stuur link 

via e-mail’ vanuit het Actiemenu

Wanneer u weblinks maakt, kunt u verschillende machtigingstypen instellen, waaronder ‘Alleen 

Bekijken’ of ‘Bekijken en Downloaden’. U kunt ook uploadlinks maken als een veilige manier om  

deze te delen met mensen buiten uw bedrijf.
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SAMENWERKINGSMAP DELEN
Een map delen met bijdragers:

 Log in op de UNIVERGE BLUE® SHARE-webapp

 Selecteer de actie ‘Delen’ naast de map die u wilt delen

 Als u wilt delen met mensen binnen uw bedrijf, selecteert u de namen van de gebruikers waarmee 

u de map wilt delen. Als u een map deelt met een externe partij (bijvoorbeeld een zakelijke partner 

of klant), kunt u hun e-mailadres typen om een extern verzoek voor delen te versturen.
  

Let op: Afhankelijk van uw toestemmingsinstellingen, moet de accountbeheerder van uw bedrijf mogelijk extern delen 
goedkeuren. 

 Selecteer Machtigingen voor: Bekijken, Wijzigen of Mede-eigenaar

Voor alle deelactiviteiten ontvangen ontvangers een e-mailmelding met een link. Genodigden 

voor het delen van mappen moeten een uitnodiging accepteren voordat ze toegang hebben tot 

de inhoud. U kunt ook mappen delen door met de rechtermuisknop op een bestand of map op het 

bureaublad te klikken.
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UNIVERGE BLUE® SHARE + MICROSOFT® OFFICE® APPS

Microsoft PowerPoint®, Excel® en Word®

Wanneer u de UNIVERGE BLUE® SHARE-desktop client 

installeert, worden ook plug-ins voor Microsoft® Office® 

en Microsoft® Outlook® geïnstalleerd.

Via de Office®-plug-in kunt u bestanden delen, versies 

beheren en tegelijkertijd zien wie het bestand bewerkt.

Ga naar UNIVERGE BLUE® SHARE door ‘Toon venster’

te selecteren in het UNIVERGE BLUE® SHARE-menu 

op het Office-lint. 

Microsoft® Outlook®

In Outlook® kunt u UNIVERGE BLUE® SHARE instellen om e-mailbijlagen automatisch te vervangen 

door UNIVERGE BLUE® SHARE-weblinks, zodat u bijlagen van elke grootte kunt verzenden. U kunt de 

instellingen voor de UNIVERGE BLUE® SHARE-plug-in configureren in het Outlook-lint.
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MICROSOFT® OFFICE® ONLINE

Maak en bewerk bestanden met Microsoft® Office® Online

UNIVERGE BLUE® SHARE werkt met webversies van Microsoft® PowerPoint®, Excel® en Word®, zodat 

u rechtstreeks vanuit de UNIVERGE BLUE® SHARE-webapp bestanden kunt maken en bewerken. 

Bestanden in realtime samen bewerken met meerdere medewerkers

Wanneer twee of meer mensen een bestand bewerken via de UNIVERGE BLUE® SHARE-webapp, 

kunnen ze gelijktijdig wijzigingen aanbrengen in een gedeeld bestand. De bewerkingen van elke 

bijdragers worden opgeslagen in een enkele bestandsversie.
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MOBILITEIT

UNIVERGE BLUE® SHARE mobiele apps 

stellen u in staat om al uw bestanden te 

bekijken, beheren en delen vanaf uw favoriete 

smartphone of tablet. 

Installatie

UNIVERGE BLUE® SHARE instellen op uw 

mobiele toestel:

 Open de app-store op uw mobiele apparaat 

(Apple App Store & Google Play) 

 Zoek naar UNIVERGE BLUE® SHARE

 Installeer de UNIVERGE BLUE® SHARE-

applicatie

 Log in met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord

Automatische back-up van mobiele foto’s  

en video’s

U kunt UNIVERGE BLUE® SHARE configureren 

om automatisch foto’s en video’s op Android- 

en iOS-apparaten te uploaden via het 

Instellingenmenu op de UNIVERGE BLUE® 

SHARE mobiele applicatie. Van mobiele galerij-

inhoud wordt automatisch een back-up gemaakt 

in de map Afbeeldingen/Camera-uploads 

die toegankelijk is via de UNIVERGE BLUE® 

SHARE-web- en desktop-apps (alleen als de 

map Afbeeldingen is geconfigureerd om te 

synchroniseren).
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BESTAND HERSTELLEN

Wijzigingen in een UNIVERGE BLUE® SHARE-bestand worden bijgehouden, zodat u gemakkelijk een 

eerdere of verwijderde versie van een bestand kunt herstellen.

Versiebeheer

U kunt eerdere versies van elk bestand downloaden, bekijken en herstellen met behulp van het 

Versies-menu in de UNIVERGE BLUE® SHARE Web App.

Herstel van verwijderde bestanden

Als u per ongeluk een bestand verwijdert, kunt u het gemakkelijk herstellen vanuit de pagina met 

verwijderde bestanden onder de knop ‘Prullenbak Openen’ in UNIVERGE BLUE® SHARE Web App. 

Let op: U kunt ook bestanden binnen dezelfde weergave permanent verwijderen. Als een bestand definitief is verwijderd, 
kan het niet meer worden hersteld.

Let op: Als u een groot aantal bestanden moet herstellen, in het geval van een ransomware-aanval of ander type groot 
bestandsverlies, raden we u aan contact op te nemen met de beheerder van UNIVERGE BLUE® SHARE in uw bedrijf.  
Deze kan het terugdraaien van massabestanden uitvoeren.
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