การแชร์ ไฟล์ แบบ Privately [ตอนที่ 1]
เงื่อนไขการแชร์ และการตัง้ ค่ า Permission
ไปทำควำมรู้ จกั กับอี กหนึ่งกำรใช้ งำนที่เป็ นข้ อดีและจุดเด่นของกำรจัดเก็ บข้ อมูลใน WeCloud นัน่ ก็คือ
กำรแชร์ไฟล์ ให้ กบั ผู้ อื่นสำมำรถใช้ งำนร่ว มกัน
การแชร์ ของ WeCloud มี 2 แบบคือ...
- การแชร์ แบบ Public Link เป็ นกำรแชร์ไฟล์ ให้ กบั ผู้ อื่นที่ไม่มีแอ็ กเคำต์ห รือ ไม่ได้ ใช้ บริ กำร WeCloud
- การแชร์ แบบ Privately เป็ นกำรแชร์ไฟล์ ให้ กบั ผู้ ที่มีแอ็กเคำต์หรือใช้ บริกำร WeCloud
ในครังนี
้ ้จะขอแนะนำกำรแชร์ไฟล์ แบบ Privately ให้ ได้ ทรำบกันก่อนว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไร สำหรับกำรใช้ งำน
WeCloud แบบ Admin หรือกำรใช้ งำนสำหรับหน่วยงำนหรือองค์กรที่มี กำรจัดสรรพื ้นที่ WeCloud ให้ กบั ฝ่ ำย
ต่ำงๆ ภำยในองค์กรตลอดจนสร้ ำงแอ็กเคำต์ให้ กบั พนักงำนของแต่ละฝ่ ำย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรแชร์ระหว่ำงพนักงำน
ฝ่ ำยเดียวกันเองหรือระหว่ำงฝ่ ำยก็ตำม สำมำรถที่จะใช้ กำรแชร์แบบ Privately นี ้ได้ เลย
รวมถึงผู้ ใช้ งำนทัว่ ไปด้ วย หำกผู้ ที่ต้องกำรแชร์ไฟล์ ไปให้ เป็ นผู้ ที่มีแอ็ กเคำต์ห รือใช้ บริ กำร WeCloud เพียง
ระบุอีเมลของผู้ ใช้ งำนคนดังกล่ ำวที่ใช้ ลงทะเบียนกับ WeCloud ก็สำมำรถแชร์และใช้ ไฟล์ ร่วมกันได้ เช่น กัน
ก่อนอื่นต้ องทรำบก่อนว่ำการแชร์ แ บบ Privately ต้ องแชร์ ทงั ้ โฟลเดอร์ จะไม่ สามารถแชร์ เฉพาะ
ไฟล์ ใดไฟล์ หนึ่งได้ ดังนันผู
้ ้ ที่ได้ รบั กำรแชร์จะเห็นไฟล์ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ทงหมด
ั้
เพื่อควำมเป็ นส่ วนตัวและเพื่อให้ ผ้ ู
ที่เรำแชร์ไฟล์ ไปให้ เห็นเฉพำะไฟล์ ที่ต้องกำรเท่ำนัน้ ควรสร้ ำงโฟลเดอร์เพื่อกำรแชร์และใช้ งำนกับผู้ อื่นขึ น้ มำเพื่อใช้
ในกำรจัดเก็บไฟล์ ที่จะใช้ ในกำรแชร์โดยเฉพำะ (โฟลเดอร์ที่ใช้ ในกำรแชร์ไม่จำกัดว่ ำจะต้ องมีโฟลเดอร์เดียวเท่ ำนัน้
สร้ ำงได้ หลำยโฟลเดอร์)
หมายเหตุ : หากต้องการแชร์ เฉพาะไฟล์ ใดไฟล์ หนึ่ งเป็ นครั้งคราวเพื ่ อความสะดวกอาจใช้การแชร์ แบบ
Public
เมื่อต้ องกำรแชร์โฟลเดอร์ใดแบบ Privately ให้ ไปที่เมนู All Folders จำกนัน...
้
- คลิ ก Check Box หน้ ำโฟลเดอร์ที่ต้องกำรแชร์ > คลิ กปุ่ม Folder Options > คลิ กคำสั่ง Share
Privately หรือ...
- คลิ กที่ไอคอน Folder Options
ด้ ำนหลังโฟลเดอร์ > คลิ กคำสั่ง Share Privately ก็ได้
เหมือนกัน

จะมีหน้ ำต่ำง Share Folder ปรำฏขึ ้นมำ ให้ กรอกข้ อมูลต่ำงๆ ดังนี ้
- Add emails... : อีเมลแอดเดรสซึ่งเป็ นแอ็กเคำต์ WeCloud ของผู้ ที่ต้องกำรแชร์ไฟล์ ไปให้
- Message… : ข้ อควำมถึงผู้ ที่จะแชร์ไฟล์ ไปให้
- Permission : มี 2 เงื่ อนไขคือ...
- Download Only กำหนดให้ ผ้ ู ที่รบั กำรแชร์สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ ได้ เ ท่ำนัน้
- Upload, Update and Delete File กำหนดให้ ผ้ ู ที่รบั กำรแชร์สำมำรถอัปโหลดไฟล์ แก้ ไข และ
ลบไฟล์ ในโฟลเดอร์ได้
เมื่อกรอกข้ อมูลพร้ อมทังก
้ ำหนดเงื่ อนไขในกำรเข้ ำถึงโฟลเดอร์ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ให้ คลิ กปุ่ม Share

กำรแชร์ไฟล์ แบบ Privately นอกจำกเรื่องของควำมเป็ นส่ วนตัวที่ เฉพำะเจำะจงได้ ว่ำต้ องกำรแชร์ ไฟล์ ให้
ใคร ยังช่วยให้ กำรทำงำนร่วมกับผู้ อื่นในกรณี ที่ มีไฟล์ จำนวนมำกมีค วำมสะดวกมำกขึ ้นอี กด้ ว ย ไม่เกิดควำมสับสน
เหมือนกับกำรรับ-ส่ งไฟล์ ผ่ำนอีเมล ไม่เพียงเท่ำนันกำรแชร์
้
ไฟล์ แบบ Privately ผู้ ใช้ งำนทัง้ 2 ฝ่ ำยยังสำมำรถ
โต้ ตอบหรือแสดงควำมเห็นร่วมกันได้ ในไฟล์ ใดๆ ผ่ ำนกำร Comment
#####

