
Manual till dropbox 

Dropbox är en webbaserad tjänst för att lagra dokument och foton från olika enheter (ipad, 
smartphone, dator). För att starta så ladda hem appen från iTunes eller till datorn via 
dropbox.com 
För att komma åt allt 
behövs trådlöst nätverk.
Det går att logga in/ut 
så det går bra att ha eget 
konto med dina dokument. 
De kommer du åt via 
appen, webbläsare eller datorn. 
 

Så ser det ut när appen är öppnad 
och här väljer man create account 
om du inte har skaffat ett konto 
tidigare. 
Till höger ser du uppgifterna som 
behövs för att skapa ett nytt konto. 
Har du redan ett konto fyll i mail och 

password för att logga in. 
Det kommer upp en fråga om att ladda upp bilder från 
kamerarullen till dropbox. Här får man avgöra om man vill att 
bilderna ska synkroniseras med dropbox. På förskolan är det 
många som delar oftast och barnen tar egna bilder så jag 
rekommenderar inte att bilder ska synkroniseras med dropbox 
automatiskt. 

          För att logga ut så tryck på den knappen längst ner där pilen pekar.  
                                   Den knappen leder dig till inställningar och information om ditt konto. 
Här kan du även välja om bilderna ska synkroniseras automatiskt eller 
inte, camera upload. 
För att logga ut tryck på Unlink Ipad from Dropbox.
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Ladda upp bilder till dropbox:
 

För att spara bilder i 
dropbox så trycker först 
uppe på + där den gröna 
pilen visar. Därefter 
kommer menyn fram och du 
kan välja att ta en bild från 
camera roll (kamerarullen). 
Tryck på den/de bilder du 
vill ha med, de 
markeras då 
med en blå ring. 

När bilderna är markerade så tryck på knappen upload. Dessa bilder kommer du nu kunna 
nå genom att trycka där den blå pilen visar, på knappen som liknar ett foto. 
Ladda upp dokument från Pages. 
Börja med att tryck på verktygsnyckeln i Pages, välj delning och utskrift. 
Här kommer man till dropbox genom att 
välja öppna i annat program. Här kan du 
välja vilket format du vill spara i, om du är 
klar med ex. en dokumentation med bilder 
rekommenderar jag att välja pdf.  Tryck på 
välj program och dropbox. 
Härifrån öppnas dropbox automatiskt och 
du kan döpa dokumentet, välja vilken 
mapp den ska sparas i. 
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Flytta dokument och ordna mappar:

börja med att trycka på denna symbol för att ändra, radera, flytta och skapa 
mappar. 
Markera de dokument du vill radera eller flytta. De blir då blåmarkerade. 


Om du väljer att flytta så kommer det 
upp en meny. I den menyn väljer du en 
färdig mapp eller gör en ny 
genom att trycka på 
knappen create folder.
Skriv in namnet på den nya 
mappen. För att spara i den mappen
tryck på choose.    
Dela dokument från dropbox
Från dropbox går det att dela dokument eller bilder via mail, meddelande, Facebook, 
Twitter eller så kopierar man länk för att sedan klistra in i annat program, app, hemsida. 

Copy link to clipboard är enkel att 
använda för då kan du klistra in länk var 
som helst, speciellt om du vill länka med 
en annan epost app exempelvis. 
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