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GioBox Desktop Application
Instalasi GioBox Desktop dengan singkroniasi client
Anda dapat men-download Client GioBox Desktop Sinkronisasi dari halaman download
GioBox. Terdapat klien untuk Mac OS X dan Microsoft Windows.
Instalasi pada Mac OS X dan Windows sama seperti untuk aplikasi perangkat lunak
lainnya:
men-download program dan kemudian klik dua kali untuk memulai instalasi,
kemudian ikuti wizard instalasi. Setelah diinstal dan dikonfigurasikan klien sync
secara otomatis akan otomatis diperbarui.

Installasi Wizard
Wizard instalasi akan membawa Anda langkah-demi-langkah melalui opsi konfigurasi
dan setup account.
Masukkan login GioBox Anda di layar.

Pada layar Option lokal Floder Anda mungkin menyelaraskan semua file Anda pada
GioBox, atau pilih folder individu. Default folder sync lokal adalah "GioBox", di
direktori home Anda. Anda dapat mengubah ini juga.

Bila Anda telah selesai memilih folder sync Anda, klik tombol Connect di bagian kanan
bawah. Klien akan mencoba untuk terhubung ke GioBox Anda, dan ketika itu berhasil,
Anda akan melihat dua tombol: untuk terhubung ke Anda GioBox Web GUI, dan satu
untuk membuka folder lokal Anda. Hal ini juga akan memulai sinkronisasi file Anda.

Klik tombol Finish, dan Anda semua akan dilakukan.

Mengunakan Singkronisasi Client
GioBox Desktop Client masih tetap di latar belakang dan terlihat sebagai ikon di
system tray (Windows), status bar (Max OS X).

Indikator status menggunakan ikon overlay untuk menunjukkan status sinkronisasi
Anda. Lingkaran hijau dengan tanda centang putih memberitahu Anda bahwa
sinkronisasi Anda saat ini dan Anda terhubung ke GioBox Anda.

Ikon biru dengan semi-lingkaran putih berarti sinkronisasi sedang berlangsung.

Ikon overlay kuning dengan garis paralel memberitahu Anda sinkronisasi Anda telah
berhenti. (Kemungkinan besar oleh Anda.)

Ikon abu-abu dengan tiga titik putih berarti klien sync Anda telah kehilangan
hubungannya dengan GioBox Anda.

Bila Anda melihat lingkaran putih dengan huruf "i" yang merupakan ikon informasi,
sehingga Anda harus klik untuk melihat apa yang harus memberitahu Anda.

Lingkaran merah dengan putih "x" menunjukkan kesalahan konfigurasi, seperti login
yang salah.

Menggunakan Klik kanan pada menu
klik-kanan pada ikon membuka menu untuk akses cepat ke beberapa operasi.

Menu Desktop Client menyediakan opsi berikut:
-

Open GioBox in browser

-

Disk space indicator

-

Up to date

-

Recent changes

-

Settings

-

Help

-

Sign out

-

Quit GioBox

Menggunakan Halaman Account Setting
Klik Settings pada menu klik kanan untuk melihat ringkasan pengaturan akun
GioBox Anda atau kiri-klik ikon systray Anda. Hal ini menunjukkan account yang
GioBox Anda terhubung dengan status kuota, dan halaman untuk mengelola
pengaturan sinkronisasi Anda.

Di bagian atas tampilan tersebut adalah tab untuk setiap account yang dikonfigurasi
secara sync, dan tiga lainnya untuk Activity, General dan Networks settings. Pada tab
akun, Anda memiliki fitur sebagai berikut:
-

Connection status, menunjukkan GioBox Anda terhubung ke, dan nama
pengguna GioBox Anda.

-

Tom bol Add Folder , untuk menambahkan folder lain ke dalam proses
sinkronisasi.

-

Tom bol Pause, untuk berhenti sync saat ini (atau mencegah klien untuk mulai
sync baru).

-

Tom bol Resum e, untuk melanjutkan sebuah proses sync.

-

Tom bol Choose W hat to Sync, yang membantu Anda untuk memilih folder
yang tidak akan disinkronisasi ke folder lokal Anda lagi.

-

Tom bol Rem ove Account, untuk menghapus account Anda tetapi tidak
menghapus file data Anda.

-

Storage Usage field, mampu menampilkan berapa banyak ruang file yang Anda
gunakan pada GioBox.

-

Tom bol Edit Ignored Files, masih dalam proses untuk kolom ini.

-

Tom bol M odify Account, dapat membantu untuk mengubah pengaturan
GioBox Anda.

M enam bahkan Folder
Tombol "Tam bah Folder" memungkinkan Anda untuk menambahkan folder lokal
baru untuk proses sinkronisasi.
Untuk menambahkan folder baru:
1. Klik Tombol “Add Folder” dalam jeldela akun
Jendela setelah terbuka ketika klik “Add Folder”

2. Ketikan jalur unik dan nama alias untuk folder, atau menggunakan "Choose"
tombol untuk membuka file.

Untuk Sinkronisasi yang sama tidak didukung. Anda tidak dapat menambahkan
folder yang sudah terdapat dalam folder lain yang tersinkronisasi. Selain itu,
Anda tidak dapat menambahkan tingkat yang lebih tinggi (orang tua) folder yang
berisi folder yang Anda sudah sinkronisasikan.
3. Klik‘Next’ untuk lanjut
Sebuah jendela terbuka yang mengarahkan Anda untuk memilih tujuan remote
folder dengan GioBox untuk melakukan sinkronisasi.
4. Pilih folder pada GioBox yang Anda ingin menyinkronkan baru ditambahkan
folder lokal Anda.
Editing Ignored Files
Editing Ignored Files menyediakan daftar file yang diabaikan (tidak disinkronkan) oleh
klien dan server selama sinkronisasi. Anda dapat menambahkan file tambahan atau
direktori yang ingin dikecualikan dari proses sinkronisasi. Selain menggunakan
karakter standar, Editing Ignored Files memungkinkan Anda untuk menggunakan
pilihan lain (misalnya, menggunakan tanda bintang '*' untuk menunjukkan beberapa
karakter atau tanda tanya '?' Untuk menunjukkan satu karakter).

Menggunakan Activity Setting Window
The Activity window menyediakan aktivitas akun secara mendalam tentang
sinkronisasi baru-baru ini. Ini menunjukkan file yang belum disinkronkan karena
mereka berada di daftar file yang diabaikan, atau karena mereka tidak dapat
disinkronisasikan karena mengandung karakter khusus yang tidak dapat disimpan
pada sistem tertentu.

Menggunakan General Settings Window
The General setting window memiliki pilihan untuk meluncurkan klien pada sistem
startup, notifikasi, dan menggunakan ikon monokrom.

-

Launch on System Startup checkbox: Menyediakan pilihan untuk memeriksa
(mengaktifkan) atau hapus centang (menonaktifkan) ketika GioBox Desktop
Client meluncurkan pada sistem startup. Secara default, opsi ini memungkinkan
(diperiksa) setelah Anda telah mengkonfigurasi account Anda.

-

Show

Desktop

Notifications

checkbox:

Menyediakan

pilihan

untuk

memeriksa (mengaktifkan) atau hapus centang (menonaktifkan) pemberitahuan
tentang aktivitas sync.
-

Use M onochrom e Icons checkbox: Menyediakan pilihan untuk memeriksa
(mengaktifkan) atau hapus centang (menonaktifkan) penggunaan monokrom
(visual kurang menonjol) ikon.

-

About field: Memberikan informasi tentang pembuat perangkat lunak bersama
dengan kondisi keterangan sofware lainnya.

-

Updates field: Memberitahukan anda ketika ada ketersedian update untuk
GioBox Desktop Client.

Menggunakan Network Settings Window
The Network settings window memungkinkan Anda untuk menentukan pengaturan
proxy jaringan, dan juga untuk membatasi download dan upload bandwidth.

Proxy Settings
-

No proxy option: Tidak menggunakan proxy.

-

Use system proxy option: Menggunakan setting default. Mengikuti sistem
setting proxy.

-

Specify proxy m anually as option: Memungkinkan Anda untuk menentukan
pengaturan proxy kustom berikut.
! HTTP(S): digunakan ketika Anda diminta untuk menggunakan HTTP (S)
proxy server (misalnya, Squid atau Microsoft Foreforont TMG).

! SOCKSv5: Biasanya digunakan dalam perusahaan khusus LAN setup, atau
dalam kombinasi dengan aplikasi dinamis fitur tingkat forwarding
OpenSSH.
! Host: Nama host atau alamat IP dari server proxy beserta nomor port. Proxy
HTTP biasanya mendengarkan lebih Ports 8080 (default) atau 3128. SOCKS
server biasanya mendengarkan melalui port 1080.
-

Proxy Server requires authentication checkbox: Menyediakan pilihan
untuk

memeriksa

(mengaktifkan

/

membutuhkan)

atau

hapus

centang

(menonaktifkan / tidak memerlukan) otentikasi server proxy. Ketika tidak
diperiksa, server proxy harus dikonfigurasi untuk memungkinkan penggunaan
lain. Ketika diperiksa, username dan password server proxy diperlukan.
Pem batasan Bacndwidth
Synchronization of files between a client and server can use a lot of bandwidth, so you
can limit how much your GioBox sync client uses.
-

No lim it option: The default setting for the client; specifies that there are no
limit settings on the amount of data downloaded from the server.

-

Lim it to <value> Kbytes/s option: Limits (throttles) the bandwidth to a
customized value (in Kbytes/second).

The Upload Bandwidth field (for data flowing from GioBox client to the server) provides
the following options:
-

No lim it option: The default setting for the client; specifies that there are no
limit settings on the amount of data downloaded from the server.

-

Lim it autom atically option: When enabled, GioBox client surrenders available
bandwidth to other applications. Use this option if there are issues with real time
communication (for example, the use of IP phone or live streaming) in conjunction
with GioBox Client.

-

Lim it to <value> Kbytes/s option: Limits (throttles) the bandwidth to a
customized value (in Kbytes/second).

