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WORKSHOP

KDEConnect
INTEGREER JE LAPTOP EN  
TELEFOON VOLLEDIG MET ELKAAR
De integratie tussen een laptop en telefoon gaat meestal niet veel verder dan 
dat je via de laptop bij de bestanden kunt komen van je telefoon. Airdroid is 
mogelijk nog de bekendste app op je telefoon om jee laptop en telefoon te 
integreren. Maar als je echt goed kijkt, dan merk je dat dit niet verder gaat dan 
“toegang krijgen tot”, want echte integratie is er eigenlijk niet of nauwelijks. 
Maar KDEConnect doet een verwoede, en naar mijn mening, een zeer geslaag-
de poging.  Arjan ten Hoopen

Maar laten we ons eerst 
richten op KDE. Voor velen is 

KDE de Kool Desktop Environment, 
waarbij later Kool vervangen werd 
door gewoon K. De ontwikkelaars 
van KDE zijn echter met hun tijd 
meegegaan. Nog steeds is er de 
desktopomgeving, maar die heet 
tegenwoordig Plasma. KDE staat 
tegenwoordig voor de community, 
die software maakt. De (community) 
KDE maakt Plasma, Krita, Kdenvlive, 
digiKam en ga zo maar door. Vele 
tools zijn tegenwoordig niet eens 
meer (hard) verbonden met de K 
Desktop (Plasma), maar kunnen op 

een breed scala aan omgevingen (in-
clusief Windows en OS X) gebruikt 
worden.

TWEE DELEN
Genoeg over KDE. Laten we gaan 
kijken wat KDEConnect ons brengt. 
KDEConnect bestaat uit twee 
delen: een laptop deel (te installe-
ren via de standaard repositories) 
en een app op je Android telefoon 
(iOS heeft geen ondersteuning). 
De app kun je downloaden via de 
Google Play Store. Nog even voor 
de duidelijkheid: als je geen Plasma 
desktop hebt, dan kun je nog steeds 

KDEConnect gebruiken, want de 
enige must is een Android telefoon.

AAN DE SLAG
Ga naar de package manager en 
installeer KDEConnect. Pak daarna 
je telefoon en installeer KDECon-
nect uit de Play Store erop. Tot zover 
geen centje pijn. De volgende stap 
is om de laptop en de telefoon aan 
elkaar te koppelen via KDEConnect, 
waarbij je ervoor dient te zorgen 
dat de laptop en de telefoon in 
hetzelfde netwerk zitten. Start de 
app op je telefoon. Als het goed is, 
krijg je een lijst van beschikbare 
apparaten op je netwerk te zien. Klik 
op het apparaat waar je je telefoon 
via KDEConnect mee wilt pairen. 
Plaats vervolgens een verzoek voor 
het maken van een paar. Je krijgt nu 
op je laptop de melding dat er een 
verzoek is ontvangen en of je die wilt 
accepteren. Klik op Accepteren en 
beide apparaten zijn gepaird. 

Nu gaat de pret beginnen! Op de 
laptop vind je in de systeembalk 
een klein KDEConnect icoon. Klik 

hierop met de rechtermuisknop 
en je gaat naar de instellingen van 
KDEConnect. Je zult zien dat er vele 
instellingen mogelijk zijn. Scroll er 
eens doorheen om een indruk te 
krijgen. Klik bij Delen en ontvangen 
op het Instellingen icoon. Dit geeft 
je de mogelijkheid om in te stellen 
waar bestanden, die je straks van 
je telefoon gaat uploaden naar de 
laptop, geplaatst moeten worden. 
Klik op OK om de gewenste map 
actief te maken.

OP DE TELEFOON
Pak nu je telefoon en je ziet in 
KDEConnect een aantal opties. De 
bovenste is Bestanden verzenden. 
Deze optie geeft je de mogelijkheid 
om direct van je telefoon bestan-
den te verzenden naar je laptop 
(in de zojuist geselecteerde map). 
Klik hierop en je telefoon geeft de 
mogelijkheid te bladeren door de 
bestanden. Selecteer een bestand 
en deze zal nu naar je laptop 
verzonden worden. Dat gaat als de 
brandweer! Je kunt nu direct naar 

  Beschikbare apparaten.    Opties Android.

  Verzoek  paar maken.

  Verzoek accepteren.
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