Kom i gang med Sharefile
Oppsett av Sharefile synkroniseringsklient på PC
-

Logg på Sharefile-siden din på internett:
1. Logg på Sharefile sin webside med adressen for ditt firma,
typisk https://[ditt firma].sharefile.eu
2. Trykk på ‘Sign in with company credentials’
3. Logg på med epostadressen din og passordet du har hos On4u

-

Last ned og installer sync-klienten:
1. Gå til siden ’Apps’, last ned og kjør ‘Sync’ – klienten på din PC
2. Når installasjonen starter så velger du ‘Install’, velger ‘ok’ for at installasjonen skal få
tilgang til pc’en din og godtar lisens-reglene. Fullfør installasjonen.
3. Siden ‘Login to Sharefile’ dukker opp. Her velger du ‘Log in with my company credentials’
4. Siden ‘Enter your accounts subdomain’ dukker opp. Hvis adressen til sharefileområdet
ditt for eksempel er https://hundogkatt.sharefile.eu, så skriver du inn ‘hundogkatt’ her
og trykker ‘Continue’
5. Logg på med epostadressen din og passordet du har hos On4u, huk av for ‘La meg være
pålogget’ og trykk ‘Logg på’
6. Godkjenn plassering av hvor de synkroniserte filene skal legge seg på harddisken din og
gå videre
7. På siden ‘Select folders’ så velger du hvilke Sharefilefoldere du ønsker å synkronisere ned
på pc’en din. Typisk så velger du ‘My Files and Folders’ , samt de fellesområdene som du
jobber med. Pass på så du har plass nok på harddisken din til alt du velger
8. Gå igjennom de neste sidene av installasjonen og les de tipsene for bruk av Sharefile som
kommer opp.
9. Ferdig!

Hvor finner jeg mer informasjon om Sharefile?
Sharefile har en mengde funksjoner og klienter som kan benyttes på både PC / Mac / IPhone /
Android mm. Det beste stedet å bli kjent med Sharefile er i webgrensesnittet som du var inne i når
du installerte sync-klienten (https://[ditt firma].sharefile.eu):

Under ‘Home’ finner du alle filområdene du har tilgang til, både personlige og felles.
Under ‘Apps’ har du tilgang til, og informasjon om alle Sharefile-klientene som finnes
Ved å trykke på ‘Help’ øverst til høyre får du tilgang til en mengde informasjon om funksjonene i
Sharefile, både i tekst- og video-format.
Trenger du ytterligere bistand så er du velkommen til å ringe On4u Support på tlf 45216600 eller pr
epost til support@on4u.no
1
Oppdatert 02.09.2016

