การแชร์ ไฟล์ แบบ Privately [ตอนที่ 2]
การแสดงความเห็นร่ วมกันในไฟล์ ใดๆ ผ่ าน Comment
การแชร์แบบ Privately เป็ นการแชร์ที่มีความเป็ นส่ วนตัว เฉพาะผู้ ที่มีแอ็กเคาต์และใช้ บริการ WeCloud ที่
ได้ รบั การแชร์เท่านันจึ
้ งจะสามารถเข้ าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ ที่อยู่ภ ายในได้ เหมาะสาหรับการแชร์ไฟล์ หรือเอกสาร
ใดๆ ที่ต้องการให้ ผ้ ู ทางานที่เกี่ยวข้ องรับทราบข้ อมูลร่ว มกัน หรือในกรณี ที่ทางานร่วมกับผู้ ใดโดยที่มี ไฟล์ จานวน
มากต้ องจัดการ
หลังจากที่มีการแชร์แบบ Privately ให้ กบั ผู้ ใด อีกฝ่ ายจะได้ รบั การแจ้ งเตือนในเมนู Activities >
Requests ซึง่ อีกฝ่ ายจะต้ องยอมรับการแชร์ เสี ยก่ อนถึงจะสามารถเข้ า ถึงโฟลเดอร์ที่ มีการแชร์ได้ โดยคลิ กปุ่ ม
Accept > คลิ กปุ่ม Go to folder เพื่อเข้ าถึงไฟล์ ในโฟลเดอร์

หมายเหตุ : หากผู้ใช้งาน WeCloud มี การตั้งค่ าให้ตอบรับการแชร์ อตั โนมัติซึ่งเข้า ไปตั้งค่ า ได้ที่ Setting
> Sharing > Automatically accept incoming invitations ก็ไม่ จาเป็ นต้องยอมรับการแชร์ ทุกครั้ง สามารถ
เข้าถึงโฟลเดอร์ ที่ผู้อนื ่ แชร์ มาให้ได้ทันที
ภายหลังเมื่อเปิ ดใช้ งาน WeCloud หากต้ องการเข้ าถึงโฟลเดอร์ที่มีผ้ ู อื่นแชร์มาให้ เข้ าไปที่ Shared for Me
> คลิ กตรงชื่อของผู้ ที่แชร์โฟลเดอร์แบบ Privately มาให้
ในฐานะของผู้ ที่ได้ รบั การแชร์แบบ Privately หรือการแชร์โฟลเดอร์จากผู้ อื่น ระหว่างโฟลเดอร์ที่มีการ
กาหนด Permission ให้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ในโฟลเดอร์ได้ เท่านัน้ (Download Only) กับโฟลเดอร์ที่กาหนดให้
ผู้ รบั การแชร์สามารถอัปโหลด แก้ ไข และลบไฟล์ ในโฟลเดอร์ (Upload, Update and Delete File) ได้ ด้วยนัน้ จะมี
คาสั่งที่ต่างกันคือ Move, Delete และ Rename
แต่การตังค่
้ า Permission ทัง้ 2 เงื่ อนไขทัง้ Download Only และ Upload, Update and Delete File ผู้ ที่
ได้ รบั การแชร์สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ ไปเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ห รือสมาร์ทโฟน รวมถึงสามารถ Comment หรือ
แสดงความเห็นกับไฟล์ ใดๆ ในโฟลเดอร์ร่วมกับเจ้ าของโฟลเดอร์หรือผู้ ที่แชร์โฟลเดอร์มาให้ ได้ เหมือนกัน

การร่วมแสดงความเห็นทาได้ โดยเข้ าไปยังโฟลเดอร์ที่มี การแชร์แ ล้ วคลิ กที่ ไอคอน
ด้ านหลังไฟล์ ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น > เขียนความคิดเห็น > คลิ กปุ่ม Submit

Comment

สาหรับไฟล์ ใดที่มีการแสดงความเห็นร่วมกัน และจะต้ องมีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลในไฟล์ ซึ่งจะต้ อง
อัปโหลดไฟล์ ไปยัง WeCloud ใหม่อีกครัง้ สามารถทาได้ 2 วิธีคือ...
- อัปโหลดไฟล์ ในชื่อเดิม เป็ นการอัปโหลดไฟล์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูลแล้ วทับไฟล์ เดิม ซึ่งการ
อัปโหลดแบบนี ้ไฟล์ ข้อมูลเดิมจะถูกบันทึกทับไป แต่ความเห็นหรือ Comment จะยังคงอยู่ สามารถแสดงความเห็น
ร่วมกันต่อไปได้ เรื่อยๆ จนกว่าการทางานกับไฟล์ นนๆ
ั ้ จะได้ รบั การสรุ ปเป็ นที่เรี ยบร้ อ ย
- อัปโหลดไฟล์ ในชื่อใหม่ กรณี ที่ต้องการเก็บไฟล์ เดิมหรือ ไฟล์ ก่อ นหน้ า เอาไว้ อ้างอิงด้ ว ย ให้ อปั โหลด
ไฟล์ นนในชื
ั ้ ่อใหม่โดยอาจจะเติมคาว่า edit1, edit2, edit3... ท้ ายชื่อไฟล์ เดิม เพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนแนะนาให้
สร้ างโฟลเดอร์ขึ ้นใหม่สักโฟลเดอร์หนึ่งสาหรับการทางานกับไฟล์ ดงั กล่ าว
สนใจใช้ บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ 0-2263-8185
#####

