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Brugen af OneDrive for Business 
 

Når du har installeret OneDrive for Business på din computer, så ligger programmet i menuen nederst til højre på dit 

skrivebord. 

 

Yderligere under dokumenter på din computer ligger mappen, som automatisk vælges til at synkronisere indhold 

mellem den mappe og Office365 dokument områder.   

 

http://www.easyiq.dk/
http://www.easyiq.dk/blog/
http://easyiq.dk/video-office-365/
http://easyiq.dk/video-ca/


Installation af OneDrive for Business 
 

 

________________________________________________________________________________________________________
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/  

2 
 

Det vil altså sige, at alt indhold der ligger i mappen lokalt også ligger i dit online OneDrive for Business. Ligger du nye 

mapper, filer, dokumenter ind i den lokale OneDrive for Business mappe, så synkroniseres de automatisk op i dit 

online OneDrive for Business. Det fungerer selvfølgelig også den anden vej rundt – opretter du et nyt dokument 

online, så synkroniseres det ned til din lokale mappe. Sletter du noget det ene eller det andet sted, så slettes det 

også det andet sted.  

Det vil altså sige, at synkroniser knappen på dit OneDrive for Business skal du kun bruge ÉN gang, når du sætter 

synkroniseringen op. Derefter varetager det installerede program synkroniseringen automatisk.  

  

Hvis du har lagt nogle filer i den lokale OneDrive for Business mappe i din dokument mappe og du ikke syntes de 

bliver synkroniseret automatisk. Så gå ned i programmet lokalt ved at klikke på pilen nederst til højre og find 

OneDrive for Business programmet og højre klik på det. 
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Du kan her vælge mellem de forskellige funktioner, som programmet hjælper dig med. Vælg Synkroniser nu, hvis 

ikke programmet gør det automatisk. Det skulle det gerne gøre, men hvis programmet er blevet lukket eller 

lignende, så gør det selvfølgelig ikke.  

Så det er denne synkroniser, som man skal bruge fremadrettet efter man har lavet synkroniseringen fra sit online 

OneDrive for Business til en lokal mappe.  

 

Skulle programmet være blevet lukket ned – altså kan du ikke finde det under pilen nederst til højre, så skal du ind i 

din programmer oversigt og vælge mappen Microsoft Office 2013 og vælg OneDrive for Business 2013. 
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Så starter programmet igen og ligger under pilen nederst til højre.  

Bliver du spurgt efter login til det lokalt installerede OneDrive for Business, så skal du logge på med DitUNI-Login-

brugernavn@domæne.dk og din UNI-Login adgangskode. Virker det ikke, så udfør punkt 4 i guiden her, så virker det 

15 min efter: http://easyiq.dk/365-kom-godt-i-gang/  

 

Du kan også synkronisere fælles online dokument områder ind i dit lokalt installerede OneDrive for Business. Dette 

kunne fx være en klasseside. Gå ind i Office365 portalen og gå ind på den fællesside/klasseside, hvorfra du gerne vil 

synkronisere med dokumentområdet og klik på dokumenter overskriften. 
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Du kan nu vælge, at du vil synkronisere dette dokumentområde med dit lokale OneDrive for Business.  

Denne synkroniser-knap bruges kun til at lave sammenspillet mellem online dokument-området og den lokale 

mappe på din computer. Knappen skal altså kun bruges til at starte synkroniseringen. Derefter varetager det 

lokale OneDrive for Business synkroniseringen automatisk! 

Se de få steps før synkroniseringen er sat op i de næste billeder. 

1. Tryk synkroniser 
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2. Tryk Synkroniser nu 
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3. Vælg Start program – har du tidligere sat flueben udfor Husk mine valg for alle links af denne type, så starter 
programmet automatisk.  
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4. Vælg synkroniser nu 
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5. Synkroniseringen er nu sat i gang og dokumenter og mapper fra dette dokumentområde kommer nu frem 
i dit lokale OneDrive for Business program. Hvis du klikker vis mine filer, så kan du se 3Bs dokumentområde i 
dette tilfælde er synkroniceret! 
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6. Filerne er nu synkroniseret og ligger i mit lokale OneDrive for Business program – det vil sige vil du dele nemt 
dele et lokalt dokument eller mappe med hele 3B, så kopier eller flytter du ind bare ind i den 3B- 
Dokumenter i din lokale OneDrive for Business mappe, så synkroniserer programmet automatisk indholdet 
op på klassesiden. 
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Stop af synkronisering af en mappe er også relativt nemt. 
Gå ned i dit lokale OneDrive for Business program under pilen i menulinjen nederst til højre og højreklik 
derefter på programmet. Vælg stop synkronisering af en mappe. 
 

 
 
Du vælger herefter hvilken mappe du ikke længere vil synkronisere og trykker stop synkroniseringen.  
 

 
 
Synkroniseringen stoppes nu, men du har fortsat dokumenter liggende i den lokale mappe samt de også 
ligger online på siden, hvor de hører til.  
Så vælger du at slette dem lokalt, så forsvinder de ikke online nu, da de 2 områder ikke længerer er 
synkroniserede.  
 
Hvis du højre klikker på programmet lokalt, så er der også en dansk hjælp, som kan være brugbar. 
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