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Følg oss på Facebook og Twitter

Neste LO-Aktuelt trykkes 19. februar.

I LO-Aktuelt for et år siden skrev 
vi om skylagring i denne spalten. 
Det siste året har det blitt mer og 
mer vanlig at hver person har et 
lite datalager i skya. Den vanligste 
er Dropbox. 

Som regel når du bruker sky-
lagringstjenester, laster du opp en 
fil etter at den er lagret på egen da-
tamaskin. Men det er ganske en-
kelt å automatisere dette. 

Alle pc-er har et standard lag-
ringssted for dokumenter som he-
ter «Mine dokumenter» eller bare 
«Dokumenter». Standardplasse-
ring er naturlig nok på pc-ens hard-
disk. Det gjør at hjemme-pc-en har 
en annen «Mine dokumenter» enn 
jobb-pc-en.

Kopier adressen
Men det er det forholdsvis enkelt å 
gjøre noe med:

Høyreklikk på ikonet for den 
skylagringstjenesten du vil bruke. 

Mine dokumenter i skya

Da får du opp en meny, Velg 
det nederste valget «Egen-
skaper». Enten under fanen 
«Plassering» eller «Snarvei» 
finner du adressen til sky-
lagringstjenesten. Kopier 
adressen (Ctrl+C).

Gå så til mappen som he-
ter «Dokumenter». Gjør det 
samme her. Høyreklikk, gå til 
«Egenskaper». Under fanen 
«Plassering» finnes et adres-
sefelt. Lim inn (Ctrl+V) adres-

sen til skylagringstjenesten i 
dette feltet. 

Lagre valget. 
Nå vil standarden være 

et skylager enten du velger 
Dropbox, Skydrive eller hva 
det skal være. Gjør du tilsva-
rende på jobben vil du all-
tid ha tilgang til dine aktu-
elle dokumenter. Du trenger 
heller ikke bekymre deg for 
back-up. Det går ikke å auto-
matisere lagring på tilsvaren-
de måte på Mac.

Uten nettforbindelse
Det er også mulig å jobbe 
med filene selv uten nettfor-
bindelse. Det vil være en lo-
kal kopi som synkroniseres 
først når det blir nettilkob-
ling igjen.

Ulempen er at du enten 
må begrense dokument-
mengden eller betale for leie 
av harddiskplass hos sky-
lagringstjenesten. Men de er 
antagelig bedre til å ta back-
up enn det du er på din hjem-
me-pc. a

8. februar 
LOs representantskapsmøte 
behandler kravene til vårens ta-
riffoppgjør; Oslo.

20. februar 
Frokostseminar STAMI: Ar-
beidstid og helse, er tema for 
STAMIs forkostseminar; Oslo.

Hvis du bytter standard 
lagringsadresse kan du 
nå dine dokumenter fra 
hvor som helst.

Illustrasjon: Colourbox.CoM

10. februar 
Offshore Strategikonferan-
sen arrangeres for 20. gang 
av Norsk Industri og Conven-
tor AS; Stavanger.

12. februar 
Samhandling mellom of-
febntlig og privat sektor er 
tema for Akademikernes inn-
tektspolitiske konferanse; 
Oslo. 
 
Helsedirektøren presente-
rer nøkkeltall for norsk hel-
se; Oslo.

13. februar 
Årstalen til sentralbanksjef 
Øystein Olsen, Norges Bank. 
 
Blå erfaringer i Norden er 
tema for Res Publicas konfe-
ranse; Oslo. 
 
Politikk til frokost med den 
danske mureren Mattias Tes-
faye om sin nyutgitte bok 
«Kloge hænder»; Oslo.

17. februar 
Oslo Arbeiderparti feirer 150 
år.
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