ตรวจสอบสถานะการแชร์ ใน WeCloud
ในมุมของการใช้ งาน Cloud Storage สาหรับการแชร์ไฟล์ เพื่อทางานร่ วมกับผู้ อื่น หลายๆ งานอาจจาเป็ น
ที่จะต้ องมีการตอบสนองที่รวดเร็ว เมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งแชร์ไฟล์ มาให้ ฝ่ ายผู้ รบั การแชร์ควรจะต้ องรับทราบและตอบ
กลับหรือตอบสนองกับการแชร์ ไฟล์ ดงั กล่ าวให้ เ ร็วที่สุด
ด้ วยเหตุนี ้ WeCloud จึงได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนารู ปแบบการท างานในส่ วนของการแชร์ใ ห้ ตอบ
โจทย์ผ้ ู ใช้ งานมากที่สุด เมื่อมีผ้ ู ใดแชร์ไฟล์ มาให้ ก็ตามผู้ ใช้ งานจะรับทราบได้ ทนั ที จ ากการแจ้ งเตือนผ่ า นอีเ มล ถ้ า
ใครใช้ สมาร์ทโฟนพร้ อมกับตังค่
้ าการใช้ งานอี เมลหรื อ Push Mail เอาไว้ ก็จะได้ รบั การแจ้ งเตื อนทันที หรือเมื่อเปิ ด
ใช้ งาน WeCloud ไม่ว่าจะในช่องทางใด เปิ ดใช้ งานเผ่ านเบราเซอร์ ผ่ านโปรแกรม WeCloud บนคอมพิวเตอร์หรือ
ใช้ งานผ่ านแอปพลิ เคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต ก็จะทราบได้ ทนั ทีว่ามีใครแชร์ไฟล์ ใดมาให้ จ ากสถานะการ
แจ้ งเตือนในส่ วนของ Activities
การแจ้ งเตือนที่ว่ามาทังการแจ้
้
งเตือนผ่ านอีเ มลหรือ การแจ้ งเตือนผ่ า น Activities หรือ Notifications เมื่อ
เข้ าไปยัง WeCloud จะเป็ นการเตือนสาหรับเหตุการณ์ ล่าสุ ด แต่หากต้ องการตรวจสอบสถานะการแชร์ไฟล์ ที่ผ่าน
มาหรือก่อนหน้ านันว่
้ ามีใครแชร์โฟลเดอร์ หรือ ไฟล์ อะไรมาถึงเราบ้ าง และเราได้ แชร์โฟลเดอร์หรือไฟล์ อะไรให้ ใคร
บ้ าง สามารถที่จะตรวจสอบได้ เช่นกัน โดยตรวจสอบได้ ในส่ วนของ Share ที่อยู่ตรง Side Bar

ข้ อมูลในส่ วนของ Share ตรง Side Bar ประกอบด้ วย...
- Shared by Me แสดงรายการโฟลเดอร์ที่เราเป็ นฝ่ ายแชร์ให้ กับผู้ อื่นแบบ Privately หากต้ องการยกเลิ ก
การแชร์ให้ คลิ กที่ไอคอน Folder Options (ไอคอนรู ปตัวไอ) ด้ านหลังโฟลเดอร์ > เลื อกที่คาสั่ง Stop Sharing
Privately

- Shared for Me แสดงรายการโฟลเดอร์ที่มีผ้ ู อื่นแชร์ให้ กบั เรา โดยจะแสดงโฟลเดอร์ตามรายชื่อของผู้ ที่
แชร์โฟลเดอร์มาให้ เมื่อคลิ กเข้ าไปยังชื่อผู้ แชร์ก็จะพบรายการโฟลเดอร์ทงหมดที
ั้
่แ ชร์ให้ กบั เรา เราสามารถยุติการ
แชร์โฟลเดอร์จากผู้ อื่นได้ โดยคลิ ก Check Box หน้ าโฟลเดอร์ > คลิ กที่ Leave Folder
- Public Link แสดงรายการทังโฟลเดอร์
้
และไฟล์ ที่เราแชร์แบบ Public Link เอาไว้ หากต้ องการยกเลิ ก
ลิ งก์การแชร์ของโฟลเดอร์หรือไฟล์ ใดก็ตามให้ คลิ กที่ ไอคอน More (ไอคอนรู ปเครื่องหมายบวก) ด้ านหลังโฟลเดอร์
หรือไฟล์ ที่ต้องการ > เลื อกคาสั่ง Disable Public Link
Share ตรง Side Bar เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้ เราใช้ งาน WeCloud ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังในเรื
้ ่องของ
การบริหารโฟลเดอร์หรือ ไฟล์ ที่ต้องใช้ งานร่ว มกับผู้ อื่นและบริห ารจัด การพื ้นที่ส่วนตัวให้ เป็ น ไปอย่ างมีระบบ
ระเบียบ
สนใจใช้ บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ 0-2263-8185
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