Hurtig startvejledning
til Dropbox
Hvad er Dropbox?
Dropbox er en gratis tjeneste, som giver dig mulighed for at tage alle dine billeder, dokumenter og
videoer med overalt. Alle filer, du gemmer i din Dropbox, bliver også automatisk gemt på alle dine
computere, telefoner og selv Dropbox' website. Det betyder, at du kan begynde at arbejde på din
computer i skolen eller på kontoret og gøre det færdigt på din hjemmecomputer. Du behøver
aldrig at maile en fil til dig selv igen!

Dropbox-mappen
Når du har installeret Dropbox på din computer, oprettes der en Dropbox-mappe. Hvis du læser denne
vejledning, betyder det, at du ikke havde nogen problemer med at finde din Dropbox‑mappe :). Denne
mappe er ligesom enhver anden mappe på din computer, men med en ekstra finesse. Alle filer, som
du gemmer i din Dropbox-mappe, gemmes også på alle dine andre computere, telefoner og
Dropbox‑websitet.
Oven over din Dropbox er der et grønt ikon, som fortæller dig, hvordan din Dropbox har det:
Grøn ring og flueben: Alle filerne i din Dropbox er opdaterede.
Blå ring og pile: Filerne i din Dropbox er ved at blive opdateret.

Sådan tilføjer du filer til din Dropbox

Trin 1 Træk og slip en fil i din Dropbox-mappe.

Trin 2 Det blå ikon betyder, at din fil er ved at blive synkroniseret
med Dropbox.

Det er det hele! Det grønne ikon betyder, at din fil er blevet gemt
på dine andre computere og Dropbox-websitet. Nu hvor din fil er i
Dropbox, bliver alle ændringer foretaget i den automatisk fundet
og opdateret på dine andre computere.

Dropbox højreklik-/kontekstmenu
Når du højreklikker (Windows/Linux) eller kontrol-klikker (Mac) på en fil eller mappe i din Dropbox, vil du
se en menu, som lader dig gøre nogle smarte ting med Dropbox:
•

Del en mappe Invitér venner, familie og teammedlemmer til en mappe i din Dropbox. Det vil være
som om, du gemte mappen direkte på deres computere.

•

Se tidligere versioner Se en liste over ændringer foretaget i en fil. Hvis du har lyst, kan du vælge at
gå tilbage til en tidligere version af en fil.

•

Søg på Dropbox-websitet Se en fil på Dropbox-websitet.

•

Få et link Opret et link til enhver fil eller mappe i din Dropbox. Du kan derefter sende dette link til alle,
som du ønsker skal kunne se filen - også selvom de ikke har Dropbox!

Dropbox-ikon på proceslinje/menulinje
Dropbox-ikonet på proces- eller menulinjen findes i bunden (Windows) eller toppen (Mac/Linux) af din
skærm og lader dig tjekke din Dropbox' status og indstillinger. De samme grønne, blå og røde ikoner,
som kommer frem på filer og mapper i din Dropbox, kommer også frem oven over dette ikon for at
informere dig om din Dropbox' status.
Du får forskellige muligheder, hvis du højreklikker på dette ikon:
•

Åbn din Dropbox-mappe, Dropbox-websitet eller Dropbox Hjælpecenter.

•

Se, hvilke filer der er blevet ændret for nylig.

•

Se en vurdering af, hvor lang tid det vil tage Dropbox at færdiggøre opdatering af filer.

•

Skift præferencer for din forbindelse, placering af Dropbox-mappe og meget mere.

Hvad gør jeg nu?
Prøv at trække nogle billeder eller dokumenter ind i din Dropbox. Gå derefter til Dropbox-websitet på
https://www.dropbox.com. Når du logger på, er dine filer klar til dig!
For at få mere at vide om Dropbox kan du tage vores guidede tur på http://www.dropbox.com/tour eller
gå til Hjælpecentret på http://www.dropbox.com/help.

Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster Dropbox?
Dropbox er gratis! Hvis du løber tør for plads, kan du gå til https://www.dropbox.com/plans for at se
vores abonnementer.
Hvor meget plads har min Dropbox?
Gratis konti har 2 GB plads (slettede filer og ændringer bruger ikke af din plads). Du kan altid tjekke
dit forbrug ved at gå til siden med dine kontoindstillinger på https://www.dropbox.com/account.
Hvor længe varer det, før mine filer er helt synkroniserede?
Dropbox downloader lige så hurtigt eller langsomt, som dit netværk tillader, og vil prøve at undgå
at lægge beslag på hele din forbindelse. Hvis du ønsker at begrænse hastighederne for upload
eller download, kan du ændre dem i Dropbox' præferencer. For trinvise instruktioner kan du gå til
hjælpeartiklen på https://www.dropbox.com/help/26.
Dropbox er hurtigt! Hvordan kan det overhovedet synkronisere alle mine filer så hurtigt?
Dropbox vil tjekke for at se, om programmet allerede har den fil, som du prøver at uploade. Hvis det
opdager, at det allerede har filen, vil det ikke bruge tid på at uploade den igen. Hvis filen er blevet
ændret for nylig, vil Dropbox kun uploade/downloade ændringerne frem for hele filen.
Hvor sikkert er Dropbox?
Dropbox tager beskyttelse af dine filer og vores software meget alvorligt. Dropbox bruger Secure Socket
Layer (SSL) og AES-256 kryptering. AES-256 er den samme krypteringsstandard, som anvendes af banker
til at sikre kundedata.
Kan jeg opnå adgang til Dropbox på min mobile enhed?
Dropbox-app'en fås til iPhone, iPad, Android og BlackBerry. For at installere Dropbox på din mobile
enhed skal du gå til http://www.dropbox.com/mobile. Du kan også altid opnå adgang til din Dropbox
ved at gå til http://www.dropbox.com fra din telefon.

