Keepit
Last ned programmet fra
www.komputer.no/keepit
Når du har registrert deg på hjemmesiden
til Keepit, kan du laste ned programmet.
SYSTEMKRAV

Windows 10, 8, 7,
Vista eller XP
SPRÅK

Slik registrerer du
deg og får 50 GB
gratis lagring
Tilbudet fra Keepit gjelder for alle som abonnerer på Komputer for alle,
og derfor må du oppgi det tisifrede abonnementsnummeret når du registrerer deg. Før du gjør det, besøker du nedenforstående adresse ved
hjelp av en nettleser.
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Skriv adressen nedenfor i nettleseren, og klikk på Kom i gang nå!
(GRATIS) 1 for å begynne.
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www.komputer.no/keepit

Oppgi epostadresse 2 , abonnementsnummer uten mellomrom
3 , navn 4 , og velg et passord 5 . Marker Jeg godtar brukervilkårene … 6 ,
og klikk på Opprett.
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Nå lastes Keepit ned av seg selv.
Hvis ikke nedlastingen starter automatisk, klikker du på Download 7 .
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Installer Keepitprogrammet
Når du har registrert deg hos
Keepit med abonnementsnummeret til Komputer for alle, kan
du laste ned Keepit-programmet.
Dobbeltklikk på programmet
når nedlastingen er klar, slik
at installasjonen starter.
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Start installasjonen av Keepitprogrammet som du lastet ned
under registreringen. Klikk på Neste 1
for å fortsette.
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Nå legger du inn den epostadressen du brukte under registreringen, som brukernavn 2 . Skriv også inn
passordet som du valgte under registreringen 3 . Klikk på Logg inn 4 .
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Hvis du tidligere
har benyttet et
Keepit-tilbud
Tilbudet om 50 GB plass hos Keepit er
basert på en helt ny tjeneste fra firmaet.
Hvis du allerede bruker den eldre versjonen av Keepit eller har benyttet deg av
det gamle tilbudet fra Komputer for alle,
om 4 GB lagringsplass, kan du selvfølgelig også få glede av de mange nye mulighetene og den mye større kapasiteten.
Når du har installert det nye Keepit, må
du sørge for at du får programmet til å
sikkerhetskopiere de samme mappene
som du har kopiert hittil.
Deretter kan du trygt fjerne det gamle
Keepit-programmet og i stedet bruke
den helt nye tjenesten med 50 GB.
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Klargjør Keepit
for bruk
Når du har installert Keepit på
maskinen, lager programmet
automatisk en sikkerhetskopi
av de personlige bibliotekene i
Windows. Det er som regel her du
lagrer dokumenter, bilder og videoer. Deretter kan du naturligvis
selv fjerne og legge til ytterligere
mapper fra harddisken.
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Klikk på pilen 1 og deretter på
Keepit-ikonet 2 . Nå ser du status
for de filene som overføres til tjenesten
akkurat nå 3 , og filer som lastes ned til
maskinen 4 . Klikk på tannhjulet 5 .
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Klikk på
Innstillinger …
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Under Sikkerhetskopiering 7
finner du de mappene som er
valgt ut til sikkerhetskopieringen 8 . Du
kan naturligvis legge til flere mapper
ved å klikke på Legg til mappe 9 .
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Velg en mappe på harddisken
10 , og klikk på Velg mappe. Nå tar
Keepit automatisk en kopi også av denne mappen i tiden fremover.
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L es
i de mer
bladneste
ene
:
Avsnitt 2
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T a sikkerhetskopi av mappene
Sikkerhetskopi av telefon og nettbrett
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Som standard sikkerhetskopierer
Keepit bibliotekene i Windows 5
sammen med Skrivebordet 6 . La hakene stå for å akseptere dette, og klikk
deretter på Neste 7 .
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Så snart du klikker på Gjort 8 , begynner Keepit å sikkerhetskopiere
filene i Windows-bibliotekene. Du kan
alltid fjerne eller legge til filer og mapper senere.
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Avsnitt 3
 el mapper og filer med
D
andre Keepit-brukere
Del filer og mapper med alle

Avsnitt 4
S ikkerhetskopi av epost og Office-filer
Bruk Online Drive
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