
Dropbox 

Veldig ofte lagrer vi filer av ulikt slag på egen PC eller på en ekstern harddisk, og hvis vi 
enten skal dele disse med andre eller bruke dem på en annen PC blir det gjerne til at 
man sender dem som vedlegg på epost eller tar dem med på minnepenn. Dette er 
tungvint og i tillegg sårbart (hvis harddisken blir ødelagt er plutselig filene ødelagt eller 
utilgjengelige). Det er forskjellige måter å gjøre filer mer tilgjengelig på, og Dropbox er 
en av dem. 

Nettsted: http://www.getdropbox.com/

Hva er dropbox? 

Dropbox 1kan man sammenligne med et slags arkiv som ligger på nettet.  Dette arkivet 
kan du gjøre tilgjengelig bare for deg eller du kan gi tilgang til flere. Man kan forestille 
seg det slik; når du lagrer filer på din egen datamaskin er det som om du legger filene i 
en safe som bare du har nøkkel til – og hvis du skal vise noe her til andre må du fysisk ta 
med deg filene (epost/minnepenn) og hvis dere er flere som skal gjøre endringer må 
dere møtes, gjøre endringer og så tar du med deg fila tilbake inn i din safe. De andre har 
ikke tilgang til denne – i beste fall har de en kopi som de ikke vet om er oppdatert eller 
ikke. Hvis du legger filene i dropbox er det som å legge det i et arkivskap som dere alle 
kan nå (dvs de du bestemmer skal ha tilgang – ikke alle og enhver) og her finner man 
alltid den siste oppdaterte versjonen av filene.. 

Du legger filene enklest i dette arkivet med drag-and-drop-funksjon (du bare “drar” med 
deg fila inn). På denne måten gjør du det enkelt å dele filer med andre f.eks dersom det 
er dokumenter flere skal endre på – da har dere en original liggende i dropboxen. Så 
lenge du har tilgang til internett vil du kunne få tilgang til dette arkivet uansett hva slags 
PC du sitter på så lenge PC’en har installert Dropbox (veldig enkelt – se under). Dropbox 
er gratis (du har 2GB tilgjengelig lagringsplass, hvis du vil ha mer må du betale). 

Hvordan kommer jeg i gang med dropbox? 

 

Gå til nettstedet http://www.getdropbox.com/ for å laste ned programmet – her finner 
du også gode forklaringer på hvordan du bruker Dropbox. Trykk download og velg Run 
(kjør) i neste dialogboks. Du må trykke I agree i Terms of service for å få installert 
programsnutten. Dette er det hele – og så velger du brukernavn og passord som du skal 
benytte for å få tilgang til nettarkivet ditt. 
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Hvordan finner jeg igjen filene mine? 

Hvis du sitter på din egen PC: trykk på dropboxikonet og du kan åpne denne mappa 
(”arkivet”) – den ligger ofte som en egen mappe “My Dropbox” i mappen “Mine 
dokumenter”. Er du på en annen PC trykker du også symbolet, men her må du sikkert 
logge inn med brukernavn og passord – og så får du tilgang til mappa akkurat som om 
du sitter på din egen PC. 

Hva er fordelene med dropbox? 

Det er noen opplagte fordeler med å bruke dropbox: 

• filene du lagrer i dropbox vil alltid være synkronisert uavhengig av hva slags PC 
du sitter på (du kan også få tilgang til arkivet via noen mobiltelefoner – eks har 
iPhone egen applikasjon for dette). Hvis du har et dokument i dropbox som du 
redigerer når du er på jobb, og så åpner det fra din hjemmePC når du kommer 
hjem vil dokumentet være den oppdaterte versjonen. Du trenger derfor ikke 
sende dokumenter som vedlegg, ta dem med på minnepenn eller bruke ftp (ftp er 
en måte å overføre filer på – i alle fall hvis filene har en viss størrelse, da får man 
ikke sendt dem som vedlegg) 

• fildeling. Du kan gi tilgang til andre til hele eller deler av innholdet i din dropbox 
(du kan velge å gi andre tilgang kun til en eller flere enkeltfiler, en eller flere 
enkeltmapper, alt innhold eller velge å ikke gi tilgang til andre i det hele tatt). 

• automatisk backup. Hver gang du lagrer noe i dropbox blir det tatt automatisk 
backup til en sikret server av dropbox. 

• historikk. Dropbox har historikk på endring av filer fordi alle endringer gjør at man 
lagrer ny backup – det er derfor mulig å få gått tilbake til en tidligere versjon dersom 
dette skulle være nødvendig (du trenger ikke å lagre dokumentet flere ganger med 
ulikt navn for å holde orden på historikken). 

 
Video som viser hvordan Dropbox fungerer finner du på http://tiny.cc/dropbox859
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