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Brukerveiledning for:

OWNCLOUD – skylagring i 4H
Hva er «en nettsky»?
Det er mye snakk om «nettskyen» for tiden. Kort forklart handler nettskyen om å løfte
(eller speile) ting du har liggende på datamaskiner lokalt, ut på Internett, for eksempel
bilder, andre personlige filer og dataprogrammer.
Den store fordelen med nettsky er at man kan få tilgang til alt som er ditt, fra hvor
som helst og fra hvilket som helst nettbrett, smartmobil eller PC - så lenge enheten er
tilkoblet Internett. Samtidig slipper du bekymringer knyttet til at harddisker og
lagringsmedier skal ta kvelden - alt ligger uansett trygt lagret i nettskyen.
De fleste frivillige i 4H-systemet bruker kun nettskyen, ikke synkronisering til egen
PC, nettbrett eller smarttelefon. Dette krever nemlig ingen personlig bruker i
systemet. Blir dette upraktisk, oppretter vi selvsagt en personlig bruker.
Hvordan bruker 4H sin sky?
4H deler sine dokument på 2 måter:
Alternativ 1. link
Den som lager linken bestemmer om den skal være åpen for alle, ha utløpsdato og
passord, samt om det skal være tilgang til å endre eller bare lese.
Alternativ 2. dele mappe/dokument med bruker*
Den som deler mappe/dokument (Synnøve) kan bestemme om det skal være tilgang
til å dele videre og endre.
*Alternativ 2 forutsetter at det er opprettet en personlig bruker (dette kan bare ITfirmaet til 4H gjøre).
Hvordan kommer man inn på nettskyen?
Åpen link: Om man har tilgang til et dokument som ikke er beskyttet med passord,
trenger man ikke innlogging. Da klikker man bare på linken 😊
Link med passord: Når du klikker på linken du har fått, kommer du til en
innloggingsside. Her blir du bedt om å skrive inn passordet du har fått oppgitt.
Personlig bruker: Har du fått deg en personlig bruker i systemet, må du alltid logge
deg inn på denne linken: https://4howncloud.it-h.no/ Her blir du bedt om å skrive inn
brukernavnet ditt + passord.
MED personlig bruker
Dersom man har en personlig bruker i systemet kan man installere et program på
PC-en som gjør det enklere å endre i dokumenter. Programmet oppretter en mappe
på PC-en din som blir kopiert - og synkronisert - til din egen nettsky. Alt innholdet
lagres altså to steder - på PC-en din og på nettet. Du kan også installere programmet
på flere enheter, og dermed blir mappen synkronisert på kryss og tvers slik at
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innholdet blir det samme alle steder. Nettskyen din blir selve navet - en slags sentral
for filene dine som kan nås fra hvor som helst, inkludert fra mobiler og nettbrett.
Programmet/appen finner du ved å velge menypunktet «personlig» (øverst i høyre
hjørne) og så «synkroniseringsklienter».

Når man har lastet ned programmet vil dette ikonet vise nederst i høyre hjørne på pcskjermen din:

Klikker man på dette ikonet, får man opp dette bildet (se under), og kan krysse av
hvilke filer man vil synkronisere til PC-en.

I tillegg vil en ny mappe dukke opp i «filutforskeren» på PC-en din (legger seg
vanligvis i mappa C:\Users)
UTEN personlig bruker
Uten personlig bruker kan man kun bruke nettskyen. For å redigere et dokument må
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du dermed laste ned aktuelt dokument – endre - lagre lokalt – laste opp igjen endret
dokument til skyen (erstatt med det gamle slik at det ikke opprettes flere versjoner).
For å laste ned dokument, klikker man på «tre prikker» og velger Last ned (se bilde
under)

For å laste opp et dokument, klikker man på pluss-ikonet og velger Last opp (se bilde
under). Lurt å være i den mappen du skal lagre aktuelt dokument, slik at du slipper å
flytte det etterpå.

Ta kontakt med 4H-kontoret om du lurer på noe.
Lykke til med arbeidet!
Hilsen
Synnøve Jørgensen
regionleder i 4H Hordaland og Rogaland

