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1. CG Pro AirSync: voor u begint
Deze handleiding helpt u om een mobiele telefoon /
Smartphone voorzien van Windows Mobile in te
stellen voor CG Pro Communcation Service zodat u
onderweg beschikt over uw:
- e-mail
- agenda
- contacten
- taken
Bij het opstellen van deze handleiding wordt gewerkt met
de iPAQ 514 - Voice Messenger. Zorg dat u over een CG
Pro Communcations account beschikt en dat u uw
gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand heeft.
Om uw communicatiebestanden (e-mail, agenda, etc.) te
synchroniseren heeft u geen computer nodig – de
synchronisatie wordt uitgevoerd via een beschikbare
internetverbinding. Voor de iPAQ 514 is dit bijvoorbeeld
een WiFi draadloze verbinding met internet of verbinding
via een GPRS / UMTS / HSDPA data-abonnement bij uw
GSM-provider.
Voor meer informatie over Windows Mobile, zie:
http://www.microsoft.com/netherlands/windowsmobile/functieoverzicht.aspx

** let op **
Niet elke mobiele telefoon is geschikt voor AirSync, en
niet elke telefoon die dit wel kan is voorzien van Windows
Mobile. Zie ook onze handleiding voor telefoons met een
Symbian besturingssysteem.
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2. CG Pro AirSync op Windows Mobile instellen
Start de iPAQ 514 en klik op [start]. U komt in het
configuratiescherm. Selecteer hier icoon [Instellingen] en
kies uit de lijst:
[5 Klok en alarmsignalen]
en kies vervolgens:
[1 datum en tijd]
Selecteer bij tijdzone:
[GMT +1 Amsterdam]
.. en controleer of u de juiste datum en tijd heeft
ingesteld.

Blader door het configuratiescherm totdat u het icoon
[ActiveSync] ziet. Selecteer [ActiveSync] en klik op de
vierkante toets midden op de telefoon om ActiveSync te
starten.

Selecteer [Menu] …
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… en kies vervolgens optie [4 Serverbron toevoegen].

Vul bij serveradres in: [mail.cgpro.nl]
Vink het hokje voor een beveiligde SSL-verbinding aan.
Kies [volgende].

Vul bij uw gebruikersgegevens in:
- uw gehele mailadres
- het bijbehorende wachtwoord
Veld [domein] kunt u leeg laten.
Vink optie [wachtwoord opslaan] desgewenst aan.
Kies [volgende].
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Kruis vervolgens aan welke van de 4 beschikbare
communicatie-onderdelen u met de CG Pro server wilt
laten synchroniseren.
Klik op [voltooien].

Indien u over een beschikbare internetverbinding
beschikt (bv. WiFi of data-abonnement) zal de iPAQ een
verbinding met de CG Pro server opstarten en de
gewenste communicatie-onderdelen gaan
synchroniseren.
Afhankelijk van de grootte van uw CG Pro profiel en de
snelheid van uw internetverbinding kan de initiële
synchronisatie enige tijd in beslag nemen. Middels de
voortgangsindicator onderin het scherm krijgt u een
indicatie van de resterende wachttijd.
De volgende keren zal de iPAQ de
communicatiebestanden slechts bijwerken, dit verloopt
doorgaans sneller.
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Nadat alle communicatie-onderdelen zijn
gesynchroniseerd wordt ActiveSync beëindigd.

3. CG Pro AirSync op Windows Mobile: uw instellingen wijzigen
Indien u één van de bovenstaande instelling wenst te
wijzigen, gaat u opnieuw naar menu [Start] en kies hier
icoon [Messaging / Berichten].

In het volgende scherm kiest u [Menu] en menu-optie
[1 Instellingen].
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U komt nu weer in het venster waar u de
serverinstellingen kunt bewerken. Klik op [volgende] om
door deze schermen heen te bladeren en de gewenste
aanpassingen te maken.
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