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Velkommen til Dropbox!

Beskyt dine 
filer

Tag dine ting 
med overalt

Send store 
filer

Samarbejd  
om filer

Sådan kommer du i gang med Dropbox:



Beskyt dine filer

Dropbox giver dig mulighed for at gemme billeder,  

dokumenter, videoer og andre filer – på ét og samme sted –  

og sikkerhedskopierer samtidig alle dine ting. 

Dine filer er derfor altid i sikkerhed, også hvis din computer  

går i stykker, eller du glemmer din telefon i toget. 

I Windows eller på Mac

1. Installer programmet på din computer.

2. Træk og slip filer i Dropbox-mappen. Det var det! 

Tilføj filer i din Dropbox 

WINDOWS
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fortsættes

hjem

MAC

https://www.dropbox.com/install


I iOS eller Android 

1. Tryk på menuikonet Flere handlinger (...) i øverste højre hjørne.

2. Vælg Upload fil (i iOS) eller Upload her (i Android). 

3. Vælg den placering, du vil uploade filer fra. 

4. Vælg de filer, du vil tilføje, og tryk på Upload.

IOS ANDROID

fortsættes

På dropbox.com 

1. Log på dropbox.com. 

2. Klik på knappen Upload øverst i vinduet. 

3. Vælg den fil, du vil tilføje, og klik på Åbn. 

4. Eller træk og slip filer direkte i din webbrowser.

hjem



Gem dine billeder og dokumenter i Dropbox, og få adgang  

til dem på enhver computer, telefon eller tablet med  

Dropbox-appen. Hver eneste fil, du gemmer i Dropbox, 

synkroniseres automatisk til alle dine enheder, så du har  

adgang til dine ting overalt.

Tag dine ting med overalt
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Hent computerprogrammet Hent iOS-appen Hent Android-appen

fortsættes

Installer appen på computer og mobil

hjem

https://www.dropbox.com/install
https://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android


Har du brug for at sende en fil? Du føjer den bare til din 

Dropbox og deler et link til den. Så er det klaret. 

 Uanset hvor stor filen er, kan alle med linket se eller downloade 

en kopi – også selvom de ikke har en Dropbox-konto. 

På dropbox.com 

1. Log på dropbox.com, og find den fil eller mappe, du vil dele.

2. Hold markøren over filen eller mappen, og klik på knappen Del,  
når den vises. 

(Hvis du deler en mappe, vises der en rullemenu. Vælg S end link.)

3. Indtast e-mailadresserne på de personer, du vil invitere, og klik på 

Send.  Du kan også kopiere og indsætte linket.

Send store filer
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fortsættes

hjem

Del et link til en fil



I Windows eller på Mac 

1. Installer Dropbox din computer, hvis du ikke allerede har gjort det.

2. Åbn din Dropbox-mappe, og find den fil eller mappe, du vil dele.

3. Højreklik på filen, og vælg Del Dropbox-link.  Linket kopieres automatisk. 

Du kan indsætte det i en e-mail, en chatbesked eller et hvilket som helst 

andet sted, hvor du vil give andre adgang til det.

fortsættes

WINDOWS MAC

hjem

https://www.dropbox.com/install


Samarbejd om præsentationer og dokumenter – uden at sende 

e-mails frem og tilbage. Du opretter bare en delt mappe og føjer 

dine samarbejdspartnere til den. Når du redigerer en fil i en delt 

mappe, får alle øjeblikkeligt den seneste version på  

deres enheder.

På dropbox.com 

1. Log på dropbox.com, og klik på Del en mappe øverst i vinduet.

2. Vælg Jeg vil gerne oprette og dele en ny mappe,  klik på Næste,  

og giv din delte mappe et navn.

Samarbejd om filer 
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fortsættes

Konfigurer en delt mappe 

hjem



3. Klik på Næste, og indtast e-mailadresserne på de personer,  

du vil invitere.

4. Tilføj en personlig besked, hvis du vil, og klik på Del mappe.

fortsættes

hjem



Du er klar til at bruge Dropbox. Gå endelig i gang, 

og fortæl os, hvad du synes, på Twitter. 

Tillykke! Du har nu styr på Dropbox' grundlæggende funktioner
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fortsættes

hjem

Se flere tip og tricks 

I vores Hjælpecenter kan du se, hvordan du gendanner gamle versioner 

af filer, sparer plads på din computer med selektiv synkronisering og 

anvender mange andre avancerede funktioner. 

 Dropbox indeholder også en række 

sikkerhedsværktøjer til yderligere beskyttelse 

af din konto og dine data. På siden Sikkerhed 

kan du se, hvordan du opretter en stærk, unik 

adgangskode, aktiverer totrinsbekræftelse og 

justerer dine sikkerhedsindstillinger.  

Dropbox er mere endnu

Har du brug for mere plads eller endnu bedre 

kontrol over deling af filer og mapper? Tag et kig 

på Dropbox Pro. Leder du efter en bedre metode 

til samarbejde på arbejdspladsen? Se nærmere på 

Dropbox til erhverv. 

https://twitter.com/dropbox
http://www.dropbox.com/help
https://www.dropbox.com/security
http://www.dropbox.com/pro
http://www.dropbox.com/business


God fornøjelse med Dropbox!

hjem


