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Backup af OneDrive
Elever og lærere kan selv lave backup af OneDrive data, typisk hvis du stopper på en skole og gerne vil have dine
data med.
OBS – OBS:
Det er vigtigt at du laver backup inden du er stoppet på skolen.
Din adgang til Office 365 kan stoppe sammen dag som du stopper i skolen.

Vær opmærksom på at hvis man er lærere eller elev i en kommune og flytter skole inden for kommunen, så flyttes
data automatisk med.

Du kan lave backup på 2 måder:
1. Backup via webbrowseren
Anbefales hvis man har mindre end 1 GB data, men metoden supportere op til:
• Individuelle grænse for filstørrelse: 10 GB.
• Samlet zip grænse for filstørrelse: 20GB.
•
Samlet antal filer grænse: 10.000.
Vælg alle eller de filer og mapper på OneDrive du ønsker at lave backup af og vælge ”Download.”:

Se flere informationer her:
https://support.office.com/da-dk/article/Hente-filer-og-mapper-fra-OneDrive-eller-SharePoint-5c7397b719c7-4893-84fe-d02e8fa5df05?ui=da-DK&rs=da-DK&ad=DK

OBS - OBS: OneNote dokument skal du manuelt lave backup af, se hvordan du gør her:
https://support.office.com/da-dk/article/Sikkerhedskopiere-noter-f58b34b0-611d-435e-87fa7942a1767af4?ui=da-DK&rs=da-DK&ad=DK

________________________________________________________________________________________________________
Husk at du altid kan få den nyeste information omkring EasyIQ på www.easyiq.dk og bloggen: www.easyiq.dk/blog/
Brugervideoer til EasyIQ: ww.easyiq.dk/video-office-365 og http://easyiq.dk/video-ca/
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2. Backup via OneDrive Synkroniseringen
Hvis du har synkroniseret dine OneDrive data ned på din lokale MAC eller PC, så kan du lave en backup ved
at kopiere eller lave en ZIP file af alle de OneDrive filer du har synkroniseret. Det køres blot i stifinderen på
MAC eller PC.
Vælg alle filer og mapper du ønsker backup og kopiere dem til din maskine eller over på en USB stik.
Det er vigtigt at du tjekker at alle de filer du ønsker backup af findes på den lokale maskine og opdateret, kik
efter at der er ”grønne” flueben ved alle filer og mapper inden du kopiere filerne:

OBS - OBS: OneNote dokument skal du manuelt lave backup af, se hvordan du gør her:
https://support.office.com/da-dk/article/Sikkerhedskopiere-noter-f58b34b0-611d-435e-87fa7942a1767af4?ui=da-DK&rs=da-DK&ad=DK

Hvis du ikke har synkroniseret dit OneDrive til din PC, så kan du se hvordan du gør her:
https://support.office.com/da-dk/article/Konfigurere-computeren-til-at-synkronisere-dine-OneDrive-forBusiness-filer-i-Office-365-23e1f12b-d896-4cb1-a238-f91d19827a16

Hvis du ikke har synkroniseret dit OneDrive til din MAC, så kan du se hvordan du gør her:
https://support.office.com/da-dk/article/Introduktion-til-den-nye-OneDrive-synkroniseringsklientp%C3%A5-Mac-OS-X-d11b9f29-00bb-4172-be39-997da46f913f
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