
HowTO:



HowTO:
How To: Aceda a todos os seus ficheiros com o OneDrive Files On-Demand

INTRODUÇÃO
Um dos últimos melhoramentos do OneDrive foi a introdução do Files On-Demand. Esta funcionalidade permite-nos aceder a todos 
os ficheiros guardados no OneDrive, sem ter de os descarregar para os dispositivos, que de outra forma ocupariam valioso espaço 
nos discos locais. 

Ao ativarmos o Files On-Demand, conseguimos ver todos os ficheiros no Explorador do Windows e receber as versões mais recentes 
dos ficheiros. Ficheiros novos criados online ou noutro dispositivo, aparecem como ficheiros online-only. Desde que exista uma 
ligação de internet disponível, podemos consultar e utilizar os ficheiros como qualquer outro ficheiro presente no nosso dispositivo. 

Resumindo, as principais vantagens desta funcionalidade são as seguintes:
•	 Poupar	espaço	no	dispositivo	ao	tornar	os	ficheiros	online-only.
•	 Definir	quais	os	ficheiros	que	estão	sempre	disponíveis	localmente	no	dispositivo.
•	 Ver	informação	sobre	os	ficheiros,	nomeadamente	se	estão	a	ser	partilhados.
•	 Ver	os	ícones	de	mais	de	300	ficheiros	diferentes,	mesmo	que	não	tenhamos	as	aplicações	instaladas	no	dispositivo.
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Os ficheiros terão o seguinte status no Explorador de Ficheiros:

Ficheiros online-only	não	ocupam	espaço	no	PC.	Cada	ficheiro	terá	um	ícone	de	uma	nuvem	no	Explorador,	mas	
apenas	será	descarregado	após	ser	aberto.	Não	podem	ser	consultados	sem	uma	ligação	de	internet	disponível.	
Podemos	pesquisar	pelo	nome	dos	ficheiros,	mas	não	pelo	seu	conteúdo	desta	forma.

Ao abrirmos um ficheiro online-only, o mesmo fica disponível no dispositivo e transforma-se num ficheiro disponível 
localmente.	Este	tipo	de	ficheiro	está	sempre	disponível,	mesmo	sem	uma	ligação	de	internet	ativa.	Pode	ser	
convertido novamente num ficheiro online-only clicando no ficheiro e selecionando a opção Free up space. É possível 
pesquisar pelo nome e pelo conteúdo dos ficheiros com esta opção.

Apenas os ficheiros que marcamos como Always keep on this device terão o círculo verde com o visto a branco. Estes 
ficheiros estão sempre disponíveis e ocupam espaço no dispositivo, pois são descarregados para o mesmo. É possível 
pesquisar pelo nome e pelo conteúdo dos ficheiros com esta opção.
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Como ativar a funcionalidade Files On-Demand: 

1-	Efetuar	login	no	OneDrive	(caso	já	tenha	o	Onedrive	
configurado pode ignorar esta parte)

2- Selecionar o ícone do OneDrive (nuvem azul) na zona de 
notificações da barra de tarefas:
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4- De seguida ir ao separador Settings, e selecionar a opção 
Save space and download files as you use them:

3-	Clicar	em	More,	e	de	seguida	em	Settings:

NOTA: esta funcionalidade é única para cada dispositivo com 
o	OneDrive	configurado.	Case	a	queira	ativar	em	vários	dis-
positivos,	terá	de	efetuar	esta	configuração	em	cada	um	deles.
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Como tornar um ficheiro online-only ou disponível offline:

1-	Clicar	com	o	botão	direito	do	rato	num	ficheiro	ou	pasta:

2-	Caso	se	queira	marcar	o	ficheiro	como	online-only e poupar 
espaço no dispositivo, selecionamos a opção Free up space e 
o ficheiro passa a estar apenas disponível online e o ícone de 
status altera-se para uma nuvem:

3-	Case	se	queira	colocar	um	ficheiro	disponível offline, sele-
cionamos a opção Always keep on this device e o ficheiro passa 
a estar disponível no dispositivo, mesmo que não tenha uma 
ligação de internet ativa no momento. O ícone de status passa 
para uma bola verde com o visto a branco:



HowTO:
How To: Aceda a todos os seus ficheiros com o OneDrive Files On-Demand

Em	resumo,	a	Microsoft	acrescentou	uma	funcionalidade	muito	poderosa	ao	seu	produto	de	Cloud	Storage,	e	que	juntamente	com	
a sincronização seletiva (escolher que pastas de OneDrive queremos sincronizar) o tornam num dos produtos mais completos do 
mercado.	Se	a	isto	acrescentarmos	a	vantagem	que	já	possuía	da	integração	com	os	outros	produtos	do	Office	365,	torna-se	na	
escolha	lógica	para	quem	já	está	integrado	no	ecossistema	da	Microsoft	e	do	Office	365	em	particular.

Resta-nos	acrescentar	que	esta	funcionalidade	está	disponível	em	Windows	10	(versão	16299.15	ou	superior)	e	em	modo	de	Preview 
em	Mac	OS	(versão	Mojave	10.14	ou	superior).


