การตัง้ ค่ า Profile และ Settings ใน WeCloud
เพื่อให้ การใช้ งาน WeCloud มีประสิ ทธิ ภาพและที่สาคัญเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการใช้ งานของ
ผู้ ใช้ แต่ละคน มีการตังค่
้ า 2 ส่ วนที่จะขอแนะนาให้ ผ้ ู ใช้ งานได้ ทราบคือ การตังค่
้ า Profile และการตังค่
้ าต่างๆ ใน
Setting
การใช้ งาน WeCloud ผ่ านช่องทางต่างๆ ทังบนคอมพิ
้
วเตอร์ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ งานผ่ านเบราเซอร์ห รือ
โปรแกรม WeCloud ที่ติดตังไว้
้ ในคอมพิวเตอร์ การใช้ งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต จะมีส่วนของ Setting ให้
ผู้ ใช้ งานสามารถเข้ าไปตังค่
้ าต่างๆ ได้ แต่การตังค่
้ าผ่ านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ ตจะ
สามารถตังค่
้ าการใช้ งานได้ บางอย่ างเท่านัน้ ดังนันหากต้
้
องการจะตังค่
้ าการใช้ งานทังหมดที
้
่ WeCloud สามารถ
ทาได้ ต้องตังค่
้ าในเว็บไซต์หรือเข้ าใช้ งานผ่ านเบราเซอร์ บนคอมพิ วเตอร์
หลังจากล็ อกอินเข้ าระบบผ่ านเบราเซอร์แล้ ว หากต้ องการตังค่
้ า Profile หรือ Setting ก็ตามให้ คลิ กที่ชื่อ
ผู้ ใช้ งานตรงมุมบนขวามือของหน้ าจอ > คลิ กที่ Profile หรือ Setting ที่ต้องการเข้ าไปตังค่
้ า
การตัง้ ค่ าในส่ วนของ Profile
การตังค่
้ าในส่ วนของ Profile ประกอบด้ วย...
- Profile เป็ นส่ วนที่ให้ ระบุข้อมูลส่ วนตัวของผู้ ใช้ งาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์
- Login เป็ นข้ อมูลของ Username หรืออีเมลที่ใช้ ในการล็ อกอินเข้ าสู่ ระบบ
- Password ถ้ าต้ องการเปลี่ ยน Password ให้ เข้ าไปตังค่
้ าได้ ที่นี่ โดยจะต้ องระบุ Password เดิมก่อน
และตัง้ Passwords ใหม่ที่ต้องการ
- Storage ผู้ ใช้ งานสามารถตรวจสอบพื ้นที่การใช้ งานว่า มีพื ้นที่ให้ ใช้ งานทังหมดเท่
้
า ไร ใช้ งานไปแล้ วเท่าไร
และคงเหลื อพื ้นที่ว่างอีกเท่าไรได้ ในส่ วนนี ้

การตัง้ ค่ าในส่ วนของ Setting
การตังค่
้ าในส่ วนของ Settings ประกอบด้ วย...
- General เป็ นการตังค่
้ าเกี่ยวกับฟอร์แมตของวันที่ เวลา และโซนเวลา (Date and Time Format), ภาษา
ในการใช้ งาน (Language) และกาหนดจานวนของรายการที่จะให้ แสดงผลในแต่ละหน้ า (Page setup)
- Content การจัดการเกี่ยวกับการลบข้ อมูลออกจากถังขยะ (Cleanup) และตังค่
้ าการสารองชุดข้ อมูล
(Backup) สามารถเก็บไฟล์ ข้อมูลภายใต้ ชื่ อเดียวกัน ระบุเ ป็ นเวอร์ชนั่ ได้ ตามจานวนที่ต้องการ ระบบจะตังค่
้ ามา
ให้ เป็ น 5 เวอร์ชนั่ ผู้ ใช้ งานแต่ละท่านสามารถปรับเปลี่ ยนได้ ตามความต้ องการ
- Sharing ตังค่
้ าเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูล มาตรฐานของแต่ละผู้ ใช้ งาน...
> Automatically accept incoming invitations กาหนดให้ มีการตอบรับอัตโนมัติเมื่อมีผ้ ู ส่งคา
เชิญให้ ใช้ งานข้ อมูลร่วมกัน
> Automatically disable shared links กาหนดให้ ยกเลิ กการแชร์อตั โนมัติหลังจากครบจานวน
วันที่กาหนดไว้ (ระบุจานวนวันได้ )
> Maximum download กาหนดจานวนรายการที่สามารถดาวน์โหลดได้
- Notifications ตังค่
้ าการแจ้ งเตือนต่างๆ เมื่อมีการดาวน์โหลด อัปโหลด แก้ ไข หรือลบข้ อมูลใน WeCloud
ผ่ านทางอีเมล โดยจะมีการแจ้ งทังส่
้ วนของข้ อมูลของผู้ ใช้ งานเอง และผู้ ที่เข้ าร่วมใช้ งานยังไฟล์ หรือโฟล์ เดอร์นนั ้
ด้ วย
- Security เปิ ด-ปิ ดระบบความปลอดภัย (SSL Encryption) ในการโอนถ่ายข้ อมูลระหว่างอุ ปกรณ์ กับ
เซิร์ฟเวอร์

- Device ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ ใดบ้ างที่ทาการล็ อ กอินและใช้ งาน WeCloud ในแอ็กเคาต์ดงั กล่ าว และ
สามารถลบ (Remove) อุปกรณ์ ออกจากระบบได้ จ ากการตังค่
้ าในส่ วนนี ้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจ ากัด การ
เข้ าถึงข้ อมูลในแต่ละอุปกรณ์ ที่มีการเชื่อมต่ อเข้ าสู่ WeCloud

การตังค่
้ าต่างๆ ล้ วนมีความสาคัญและส่ งผลต่อการใช้ งาน เช่น การตังค่
้ าเกี่ยวกับการสารองข้ อ มูล
(Backup), การตังค่
้ าเกี่ยวกับการแชร์ (Sharing) หรือการตังค่
้ าการแจ้ งเตือน (Notifications) ดังนันก่
้ อนที่จะเริ่ม
ใช้ งานเสี ยเวลาสารวจการตังค่
้ าต่างๆ สักนิด หรือระหว่างการใช้ งานก็ตาม หากมีการใช้ งานส่ วนใดที่ไม่เป็ น ไป
ตามที่ต้องการสามารถเข้ าไปตังค่
้ าได้ ตามที่แนะนาไปข้ างต้ น
#####

