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SECURE FILE SYNC – OUTLOOK PLUGIN
De Secure File Sync Outlook Pluging biedt de mogelijkheid om e-mail attachments
te versturen via Share Links. De software wordt gedownload uit de Secure File
Sync portal:

De plugin dient geïnstalleerd te worden op de machine waar Outlook actief is. Na
de installatie van het pakket zal Outlook opnieuw opgestart moeten worden,
waarna direct gevraagd zal worden om de inloggegevens in te voeren:

Na de eerste keer inloggen worden direct de standaard instellingen gevraagd:
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In het volgende scherm kan aangegeven worden welke attachments standaard in
een Share Link gezet moeten worden:

De instellingen van de plugin zijn te bereiken in de Outlook Ribbon. De add-in
heeft een aantal verschillende tabbladen met opties:

-

Server Settings: instellingen voor verbinden met de Synced Tool Server;
Default Share Settings: standaard opties m.b.t. het delen van data;
Attachment Policy: standaard opties voor attachments;
About: versie informatie.
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OPTIES IN DE APPLICATIE
De applicatie heeft de volgende opties onder het tabblad ‘Default Share Settings’:
-

Notify on upload: geeft een melding wanneer een bestand is geupload
naar een folder;
Notify on download: geeft een melding wanneer een gedeeld bestand
wordt gedownload;
Download limit: geeft aan hoevaak het gedeelde bestand gedownload mag
worden
Expire share after: geeft aan hoe lang een share actief mag blijven;
Secure Share by Default: maakt van alle shares automatisch een Secure
Share:
o Bij gebruik van deze optie krijgt de ontvanger eerst het volgende
bericht:
 “User” has shared something with you via Synced Tool. You will
receive a second email after this which will include further details
on how to access it. *If you do not have a Synced Tool account, a
Guest Account will be created for you, and login credentials will be
provided
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Het tabblad ‘Attachment Policy’ geeft u de volgende mogelijkheden:
-

-

Geef aan of een bestand automatisch moet worden gedeeld, altijd moet
worden gedeeld of dat u per attachment kunt kiezen wat er gebeurd met
het bestand;
Geef de folder aan waar de files naartoe geüpload moeten worden. Vink
het vinkje uit om de locatie beschikbaar te maken en aan te geven waar
de data opgeslagen moet worden.

GEBRUIK VAN DE PLUG-IN
Wanneer u een nieuwe e-mail bericht opstelt, ziet u in de ribbon de Synced Tool
‘Attach’ functie staan. Klik daarop en selecteer de Share waar de bestanden staan
die u wilt delen.

Er zijn twee opties:
-

Send a file: kies direct een bestand om te versturen;
Convert to SyncedTool File: zet een reeds gekoppelde file om naar een
bestand in Secure File Sync.
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Er kunnen direct bestanden worden toegevoegd van de volgende locaties:
-

My Files: eigen shares en files;
Team Shares: bestanden uit Team Shares;
This PC: browse de lokale pc.

Nadat de gewenste bestanden zijn toegevoegd kan er desgewenst gekozen
worden de ‘Default Sharing Settings’ aan te passen:

Als de instellingen gekozen zijn kan het e-mail bericht verstuurd worden.

ONTVANGEN VAN SHARE LINKS
De ontvanger van de e-mail krijgt in het e-mail bericht een aantal URL’s staan,
daar kunnen de bestanden direct vandaan gedownload worden:

De ontvanger klikt op de link, en wordt naar de webinterface herleid vanaf waar
het bestand gedownload mag worden, al dan niet na inloggen met een Secure File
Sync account.
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*Wanneer de bestanden gedeeld zijn als Secure Share dient de ontvanger een
account te hebben (kan ook een Guest Account zijn) om daarmee in te loggen
voordat de software gedownload kan worden.
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