
OneDrive och andra molntjänster
OneDrive är en nätlagringstjänst som upprätthålls av Microsoft. För att få tillgång till 
tjänsten måste man ha ett Microsoftkonto. Om man använder Windows 10 är det
standard att ett sådant konto skapas när man startar datorn första gången. Man loggar
in på kontot med en e-post adress. OneDrive är också tillgängligt för användare med 
Windows 7 och Windows 8.

Google Drive är en motsvarande tjänst som upprätthålls av Google. Har man en gmail
e-post adress har man automatiskt tillgång till Google Drive. Detsamma gäller om man
har en Android smarttelefon.

Har man en Iphone,Ipad eller Apple dator har man tillgång till iCloud tjänsten.

En annan vanlig tjänst är Dropbox. Den tjänsten måste man registrera sig för själv.

Vad kan man då använda dessa tjänster till ?

1. Säkerhetskopiera viktiga dokument.

2. Dela sina dokument och bilder mellan sin smarttelefon och dator

3. Dela dokument med andra



Utfoskaren

I utforskaren kan man se olika platser som
finns på datorn OneDrive har en Ikon som 
består av 2 moln. Om man inte tidigare 
använt OneDrive måste man registrera sig 
med sitt microsoft konto.



Inställningar

Längst nere på balken i högra 
kanten kan man se symboler 
som i vidstående bild. Genom
att klicka på den första
symbolen ”^” öppnas en liten 
ruta där man bland annat ser 
OneDrive Symbolen (molnen) 
. Genom att ”högerklicka” på 
molnsymbolen får man fram 
en meny som i nedre bilden.



Dessa inställningar är de som styr vad som sparas på OneDrive

OneDrive startas automatiskt. Dokument och bilder sparas på datorn och inte på OneDrive.
Foton och Video sparas INTE på Onedrive när man ansluter en kamera ,USB-minne ,eller 
Ammat minneskort.



Hur använder man OneDrive i praktiken ?
OneDrive ser i Windows ut som en ”vanlig” map. Man kan dessutom se till att det finns en lokal
kopia av de dokument som finns lagrade på OneDrive. Detta kan vara bra om man vill komma åt 
dokumenten när inget nät är tillgängligt. Detta kan ske automatiskt genom att man väljer vilka 
mapar på OneDrive man vill synkronisera. Om man i Utforskaren högerklickar på OneDrive ikonen
får man upp följande menu.

Genom att klicka på Välj 
OneDrive mappar att 
synkronisera får  man 
fram menyn till höger. I  
exemplet har man valt 
att synkronisera allt .



Google Drive
I utforskaren har man nu högerklickat på Google 
Drive och får då fram menyn och där väljer man 
Google Drive och då kan man välja Inställningar



Kamerabilder och Google Drive.
För Android smarttelefonerna och Surfplattorna  finns en App Foto som 
inte alltid automatiskt finns installerad, men man alltid hämta den från 
Play Butiken. Med hjälp av denna app får man automatiskt de bilder
man tar med sin smarttelefon eller surfplatta  att överföras till Google
Drive. Hur detta sker är beroende på märke och modell. På Google
Drive borde det sedan finnas en Map Google Foto och där har man 
sedan sina bilder. Detta är det enklaste sättet att flytta bilder mellan sin 
telefon och datorn.



Delning av dokument på Onedrive
• I menyn för OneDrive finns en rubrik Visa Online. Genom att välja den 

öppnas Onedrive I Webläsaren.



Genom att högerklicka på en 
map eller ett enskillt
dokument frår man fram 
Menyn till vänster 
Nu har jag valt att dela
videoklip. Till höger har jag
valt att dela videoklipp. Här 
synns alternativen som 
finns.



Delning av filer på GoogleDrive

I menyn för Google Drive finns en rubrik ”Besök Google Drive på 
Webben



Man väljer ett dokument/bild eller en map och högerklickar 
på den så får man menyn nedan

Om man väljer Avancerat får man menyn till höger 
och där kan man sedan välja hur man skall dela


