แนะนำแอพ WeCloud บนสมำร์ ทโฟน
จุดเด่นหลักของ WeCloud คือ การที่สามารถใช้ งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่เข้ าใจกันจากบทความก่อ น
หน้ านี ้แล้ ว มาดูข้อดีอื่นๆของ WeCloud กัน WeCloud นอกจากสามารถเข้ าใช้ งานบนคอมพิว เตอร์ หรือโน้ ตบุ้กได้
แล้ ว ยังรองรับการใช้ งานบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ ตด้ วย เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ าใช้ ง านและ
จัดการสิ่ งต่างๆ ได้ ไม่ต่างจากการใช้ งานบนคอมพิว เตอร์ ง่ ายขนาดนี ้ มีรายละเอียดการใช้ งานอย่างไรบ้ างไปดูกนั

WeCloud รองรับการใช้ งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ ตทังที
้ ่เป็ น ระบบปฏิ บตั ิการ Android (เวอร์ชนั่ 4.0
ขึ ้นไป) และระบบปฏิบตั ิการ iOS (iPhone, iPad และ iPod Touch ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการเวอร์ชนั่ 6.0 ขึ ้นไป)
ผู้ ใช้ สามารถดาวน์โหลดแอพ WeCloud ในสโตร์ของระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ งานอยู่ (Google Play หรือ App
Store) ได้ ฟรี! หรือสแกน QR Code ด้ านล่ างนี ้เพื่อดาวน์โหลดแอพฯ ได้ เลย

สแกน QR Code เพื ่อดาวน์ โหลดแอป WeCloud สาหรับ Android

สแกน QR Code เพื ่อดาวน์ โหลดแอป WeCloud สาหรับ iOS
เมื่อแอพพลิ เคชัน่ ได้ รบั การติดตังเรี
้ ยบร้ อ ยแล้ ว หากการเข้ าใช้ งานบนสมาร์ทโฟนเป็ นครังแรกที
้
่ใช้ งาน
WeCloud ระบบจะแจ้ งให้ เปลี่ ยนรหัสผ่ านก่อน (Please change password) แต่หากทาการเปลี่ ยนรหัสผ่ านจาก
คอมพิวเตอร์เรียบร้ อยแล้ ว เมื่อล็ อกอินเข้ าใช้ งานบนสมาร์ทโฟนก็จะพบกับหน้ าจอของแอพพลิ เคชัน่ ที่พร้ อ มใช้ งาน
ได้ ทนั ที และนอกไปจากนัน้ ผู้ ใช้ บริการสามารถล็ อกอินเข้ าใช้ งานได้ พร้ อมๆกันในหลายๆอุปกรณ์ อีกด้ วย

หน้ าจอและเมนูการใช้ งานระหว่าง Android กับ iOS โดยรวมแล้ วจะคล้ ายคลึ งกัน มีเพียงรายละเอียด
ปลี กย่อยบางอย่างเท่านันที
้ ่จะต่างกันไปบ้ าง เช่น...
- ชื่อเรี ยกของบำงเมนู เช่น เมนู File Transfers ใน iOS บน Android จะเรียกว่า Transfer Status หรือ
ในส่ วนของการตังค่
้ า ใน iOS ก็คือ Settings แต่ใน Android จะเป็ น Preferences เป็ นต้ น
- กำรตัง้ ค่ ำบำงอย่ ำง การตังค่
้ าบางอย่างที่ต่างกัน เช่น การซิงค์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องไปยัง WeCloud ใน
iOS จะสามารถตังค่
้ าการซิงค์ไฟล์ ภาพและวิดีโอได้ เท่านัน้ ในขณะที่ Android ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้ างโฟลเดอร์
เพื่อจัดเก็บไฟล์ ต่างๆ จะสามารถกาหนดให้ โฟลเดอร์ใดๆ มีการซิงค์ข้อมูลระหว่าง WeCloud ได้ ด้วย นอกเหนือ
การการซิงค์ภาพและวิดีโอ

สิ่ งที่ทาได้ ในการใช้ งานผ่ านแอปพลิ เคชัน่ คือ การจัดสรรพื ้นที่ตลอดจนการอัปโหลด ดาวน์โหลด และแชร์
ไฟล์ เท่านัน้ จะไม่สามารถตังค่
้ าเกี่ยวกับผู้ ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้ ใช้ งาน (User) ในส่ วนของ Administrative ได้
หากจะตังค่
้ าดังกล่ าวควรจะไปทาผ่ านเบราเซอร์เท่ านัน้ หรือผู้ ใช้ บริการสามารถเข้ า เบราเซอร์จ ากมือถื อสมาร์ท
โฟนก็ได้ เช่นกัน เพราะ WeCloud ใช้ ได้ ทุกที่ทุกเวลาจริงๆ
แต่กรณี นนั่ ก็ไม่ใช่ปัญหาสาคัญในการใช้ งาน WeCloud เพราะการตังค่
้ าเกี่ยวกับ Admin และ User นัน้
ไม่ได้ เป็ นสิ่ งที่ต้องทาเป็ นประจา อาจจะตังค่
้ าในครังแรกเท่
้
านัน้ หรือจะใช้ ค่า default ที่กาหนดมาให้ แล้ วในการใช้

งานได้ ได้ เช่นกัน ต่อจากนันก็
้ จะเป็ นการใช้ งานในเรื่องของการจัดเก็ บข้ อ มูล และการแชร์ไฟล์ มากกว่า ซึ่งสามารถ
ทาบนสมาร์ทโฟนได้ อย่างเต็มที่
การติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ WeCloud บนสมาร์ทโฟนไม่เป็ นภาระหรื อทาให้ สิน้ เปลื องพื ้นที่หน่ วยความจ าของ
เครื่องแต่อย่างใด เพราะแอพพลิ เคชัน่ เป็ นไฟล์ ที่มีขนาดเล็ กมาก แอพ WeCloud สาหรับ Android มีขนาดเพียง
1.2 เมกะไบต์ และแอพ WeCloud สาหรับ iOS มีขนาด 3.6 เมกะไบต์เท่านัน้
ในทางตรงกันข้ าม WeCloud จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการจัดเก็ บข้ อ มูลของสมาร์ทโฟนอีกด้ วย เพราะทัง้
ไฟล์ ภาพ และไฟล์ วิดีโอที่อยู่ในเครื่องสามารถที่จะซิงค์ไปจัดเก็ บไว้ ในพื ้นที่ของ WeCloud ได้ เลย นอกจากช่วยลด
ภาระการจัดเก็บข้ อมูลของสมาร์ทโฟนแล้ ว ยังมัน่ ใจได้ ว่าไฟล์ ภาพและไฟล์ วิดีโอที่เป็ นข้ อมูลสาคัญจะไม่สูญหาย
อย่างแน่นอน และหากต้ องการเรียกข้ อมูลมาดูก็ทาได้ ทุ กที่ทุกเวลาเช่นกัน
#####

