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Installatiehandleiding synchronisatie HU Research 
Drive via de OwnCloud client 
 
Zie voor keuzemogelijkheden synchronisatie de factsheet HU RD synchronisatie keuzehulp 
 
 
De OwnCloud client is te vinden in het Software Center van de HU (VPN verbinding noodzakelijk). 
NB. Zorg ook na installatie, dat je regelmatig het Software Center controleert op bijgewerkte versies van de Owncloud client*. 
 
(Gebruik je geen laptop van de HU, dan kun je de app vinden in HU Research Drive via het menu 'instellingen' rechtsboven in 
de rode balk, tabblad 'algemeen' en scroll dan helemaal naar beneden.) 
 
Na downloaden van de app, moet je laptop opnieuw worden opgestart. Vervolgens word je gevraagd om het serveradres in te 
voeren: hu.data.surfsara.nl 
Log vervolgens in met je HU account bij HU Research Drive. En klik op 'toestaan'. 
 
Kies vervolgens: 'Synchronize everything from server' en klik op 'Selectieve synchronisatie'. 

  
En vink de mappen aan die je wilt synchroniseren. 
 
Zorg ervoor dat geen gevoelige data of data met persoonsgegevens worden gesynchroniseerd.  
Let er ook op dat je geen mappen synchroniseert die meer data bevatten dan opslagruimte op je laptop. 

 
En klik op OK. 
(De standaardinstelling is synchronisatie naar de lokale opslag van je laptop: de C: schijf. Laat deze instelling ongewijzigd.) 
 
Klik daarna op 'Verbinden…' (het verbinden kan even duren, wacht tot het groene vinkje wordt getoond:             ) 
  

https://bibliotheek.hu.nl/hu-rd-matrix-synchronisatie/
https://hu.data.surfsara.nl/
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Het resultaat is dat de aangevinkte mappen zichtbaar zijn in de Windows Verkenner: 
 

 
 
Vanaf nu kun je bestanden direct bewerken vanuit de Windows Verkenner, zonder ze eerst handmatig te moeten downloaden. 
En als je het bestand opslaat in het programma waarmee je bewerkt, bijvoorbeeld Atlas ti of SPSS, wordt het bestand in HU 
Research Drive automatisch bijgewerkt: De lokale map in de Windows Verkenner en de cloudopslag die je benadert via je 
webbrowser zijn gesynchroniseerd. 
 
Wijzigen instellingen: 
 
De instellingen van de OwnCloud tool kun je achteraf aanpassen. Klik op het OwnCloud pictogram in het systeemvak, 

rechtsonder in de Windows taakbalk (mogelijk zit het pictogram onder  en anders staat het ook in het startmenu, onder ) 

  
Hier kun je achteraf de gekozen gesynchroniseerde mappen wijzigen door ze aan- of af te vinken.  
 
En bij synchronisatieproblemen kun je handmatig synchroniseren. Klik op de drie puntjes en selecteer dan 'forceer sync nu': 

 
 
 
* Zo controleer je welke Owncloud client versie je op je laptop hebt geïnstalleerd: Open de Owncloud client, klik op instellingen, 
klik rechtsonder op "over" en klik op het tabblad "versies". Je ziet dan het versienummer. 


