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Aplikasi Mobile GioBox (Android)
Installasi Aplikasi Mobile
Anda dapat mendownload Aplikasi Mobile GioBox dari halaman download GioBox
atau di halaman pribadi GioBox.

Mengkoneksikan GioBox
Untuk pertama kali menjalankan Aplikasi GioBox anda, ketika dibuka akan muncul
dialog. Klik tombol “OK” dan klik tombol plus (

) pada bagian kolom atas

Masukan email address Anda di kolom “Username” dan password Anda di kolom
“Password” dan klik tombol simpan (

) pada kolom diatas.

Username anda akan terlihat. Kemudian klik username anda dan anda dapat masuk ke
GioBox.

Arahan pada Halaman Akun Management

Halaman Akun Management
Halaman GioBox akun management memilki beberapa content berikut dengan
fungsinya :
•

Tombol Menambahkan Akun

: Berada di bagian atas layar, tombol ini

memungkinkan anda untuk dapat menambahkan akun GioBox.
•

Tombol Settings

: Berada di sebelah tombol “Tambah Pengguna” pada bagian

atas layar, klik tombol ini akan membuka halaman pengaturan.
•

Tombol Information

: Berada di bagian pojok kanan atas, memungkinkan

anda melihat versi Aplikasi GioBox yang anda punya.
•

Kolom Username: Pada tampilan awal di halaman GioBox Akun Management,
klik tombol untuk ini untuk membuka halaman File Management.

Jika tombol “Username” di tekan secara menerus akan membuka sebuah layar dialog
dengan beberapa pilihan yang memiliki fungsi sebagai berikut :
-

Edit : pengaturan untuk meng-edit.
Delete : pengaturan untuk meng-hapus.
Add shortcut to home screen : menambahkan shortcut pada halaman awal anda,
shorcut ini mencangkup pengaturan anda.

Mengelola File

Halaman manajemen file
Anda dapat melihat Halaman File pada GioBox Anda.
Jika anda menekan salah satu folder dengan lama akan menampilkan dialog dengan
pilihan berikut dengan fungsinya :
-

Open URL : Membuka File melalui browser. Jika anda menekan pada file folder
ini tidak akan ada action.

-

Open : Membuka file.
Delete : Menghapus file
Rename : Menamakan file
Copy : Mengduplikasi file pada folder yang sama.
Move : Memindahkan sebuah file ke folder lain dalam GioBox.
Download : Mengunduh File.

Menu Bagian Atas
Klik tombol “overflow” ( ) pada bagian atas kanan menu. “Search” memungkinkan
anda untuk melakukan pencarian terhadap file. “Sort by filename”, “Sort by file size”
dan “Sort by date” memungkinkan anda untuk dapat mengurutkan file anda
berdasarkan nama file, ukuran file, dan tanggal.

Ikon “bookmark” (

) terletak di sebelah kiri dari tombol "overflow" ketika membuka

menu bookmark. Klik nama folder yang sudah bookmarked untuk memindahkan folder
bookmarked. Klik "Trash Box" icon di sebelah kanan nama folder untuk menghapus

folder dari bookmark. "ADD" memungkinkan Anda untuk menandai folder saat ini.

Ikon “allselect” (

) terletak di sebelah kiri dari ikon "bookmark" memilih semua

file di folder saat ini.
Kotak centang terletak di kanan file Anda memungkinkan Anda untuk memilih file ini
atau hapus file ini.
Bila Anda memilih file, ikon dikolom atas berubah.
-

Ikon download (

) : Memungkinkan anda untuk meng-unduh file yang anda

pilih.
-

Ikon allselect (

) : Memungkinkan anda untuk memilih semua file pada folder

sat ini.
-

Tombol overflow ( ) : Membuka menu. “Deselect” memungkinkan anda untuk
menghapus semua file yang anda pilih. “Bookmarks” memungkinkan anda untuk
menandai folder tersebut.

Menu pada bagian bawah (Menu WebDAV)
• Ikon New (
folder baru.

) : Berada di pojok kiri bawah, memungkinkan anda dapat membuat

• Ikon Refresh icon ( ) : Berada setelah ikon “New”, memungkinkan anda
melakukan pembaharuan tampilan jika ada folder baru.
• Ikon Upload icon ( ) : Berada di sebelah kana ikon “Refresh”, memungkinkan
anda untuk dapat meng-unggah foto atau video atau dengan format file lainnya dari
perangkat anda.
• Ikon Upload multiple icon ( ) : Berada disebelah kanan ikon “Upload” ,
memungkinkan anda untuk meng-unggah file lebih dari 1 atau lebih.
• Ikon Camera icon ( ) : Berada disebelah kanan ikon “Upload multiple”, memulai
menggunakan aplikasi kamera, yang memungkinkan anda langsung meng0unggah
hasil foto atau video yang telah direkam atau foto.
• Ikon SD card icon ( ) : Berada setelah ikon “Camera”, membuka isi folder yang
terdapat pada ruang penyimnan anda, dan memungkinkan anda meng-unggah foto
atau video atau file dengan format lainnya yang sudah anda pilih.
• Ikon Preview icon ( ) : Berada disebelah kanan ikon “SD card”, memperlihatkan
semua file dalam bentuk gambar pada folder saat ini.
• Ikon Switch menu icon (
membuka menu lainnya.

) : Berada pada bagian bawah kanan pojok, untuk

Menu bagian bawah (Menu Local)
• Ikon New ( ) : Berada disebelah kiri pojok, yang memungkinkan anda untuk
membuat folder baru pada perangkat anda.
• Ikon Refresh ( ) : Berada disebelah kanan ikon “New” , memperbaharui tampilah
folder saat ini jika terdapat file atau folder yang baru.
• Ikon Record ( ) : Berada disebelah kanan ikon “Refresh”, memungkinkan anda
merekam suara adn menyimpan hasil rekaman tersebut pada perangkat anda.
• Ikon Inline browser (
) : Berada disebelah kanan ikon “Record”, yang
memungkinkan anda untuk dapat mengakses berbagai website dengan inline
browser.
• Ikon Preview ( ) : Berada disebelah kanan ikon “SD card”, memperlihatkan
semua file dengan gambar pada folder saat ini.

