Kom i gang med SharePoint 365 på PC eller Mac
SharePoint i Office 365 er delt i to deler:
-

OneDrive for Business: Et personlig område man bruker til egne dokumenter

-

Dokumentbiblioteker i SharePoint: Fellesområder der flere har tilgang

Områdene kan enkelt aksesseres fra hvor som helst ved hjelp av en nettleser. Jobber man
mye mot bestemte områder så kan det være lurt å sette opp en permanent oppkobling av
området på sin egen PC eller Mac. For å lage en permanent oppkobling bruker man
programmet ‘OneDrive for Business’ , som forklart nedenfor

DEL 1 - Oppkobling av dokumentområde på PC og MAC:
1. Start en nettleser og skriv inn adressen til din SharePoint, typisk
«https://[firmanavn].sharepoint.com»

2. Logg på med epostadressen din og passordet ditt. Utseendet på påloggingsboksen
kan variere noe:

3. Når du nå kommer inn i Sharepoint så går du til det dokumentbiblioteket du vil
koble til pc’en din. Nedenfor har jeg gått til dokumentbiblioteket ‘Felles’. For å
koble dette til pc’en trykker jeg på ‘Synkroniser’:

4. Nå kommer det opp en boks som spør om du vil åpne lenken i ‘Microsoft Onedrive’.
Huk av for ‘Åpne alltid disse linktypene i den tilknyttede appen’ og trykk på ‘Åpne
Microsoft Onedrive’.
PS! Hvis Onedrive-appen ikke åpner seg så kan det hende at den ikke er installert på
pc’en din. Trykk i så fall på lenken i den nederste dialogboksen som sier ‘get the latest
version of Onedrive’. Last ned og installer denne før du forsøker igjen.

Side 2

DEL 2 - på PC:
1.

Nå vil Onedrive-appen åpne seg. Logg på hvis den ber om det og gå igjennom det
trinnvise oppsettet av denne. Les nøye alle instruksjonene og forklaringene som
dukker opp, de er viktige for bruken av systemet. Når den spør om hvilke filer du
skal synkronisere så vær klar over følgende:
o Om du har en Windows 10 PC som er helt oppdatert så trenger du ikke
synkronisere noe som helst. Så lenge du er tilkoblet internett så vil du få se
og kunne jobbe med alle filene du har tilgang til i dokumentbiblioteket.
o Om du har en eldre Windows-versjon enn Windows 10 med
funksjonsoppdateringen fra høsten 2018 så vil du kun se de filene og
mappene som du synkroniserer ned på pc’en. Da bør du altså velge de
mappene du jobber mye med slik at disse er synlige. Ikke synkroniser ned
mer enn du har plass til på c:-disken din.

2. Når du har gått igjennom hele oppsettet så er pc’en din ferdig koblet til
dokumentbiblioteket:
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DEL 3 - Oppkobling av ditt personlige ‘Onedrive for Business’-område til PC:
1. Etter å ha fullført forrige avsnitt så går du tilbake til nettleseren der du er pålogget
Sharepoint
2. Trykk på symbolet med 9 prikker øverst til venstre og velg ‘Onedrive’

3. Ditt personlige ‘Onedrive for Business’-område åpner seg og du kan trykke
‘Synkroniser’ på samme måte som du gjorde med et dokumentbibliotek.

4. La nettleseren din åpne ‘Onedrive’-appen og sette opp koblingen

Side 4

Når du er ferdig med å koble opp ett eller flere dokumentbibliotek og din personlige
‘Onedrive for Business’-mappe så vil det se ut omtrent slik i Filutforskeren din, bare med
ditt eget firma og navn:
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DEL 2 - MAC:
Følg oppskriften under DEL 1. Når den er ferdig starter OneDrive appen.
Logg på med epost-adresse.
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Velg mappene du vil ha tilgjengelig på MACen

Side 7

Får å se alle filer og kun synkronisere de filene du vi skal være tilgjengelige når du ikke er
på nett må OneDrive settes opp slik:
(Krever Mac OS Mojave 10.14 og OneDrive 19.012 eller nyere).

Velg OneDrive ikonet øverst på statuslinjen og "Mer" og "Innstillinger".
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Velg "Innstillinger" og "Slå på Filer ved behov"

Velg deretter "Konto" og så "Velg mapper"

Side 9

Kryss av for "Gjør alle filer tilgjengelige"

Side 10

