UNNGÅ BEGRENSNINGENE:

Del filene på
enkleste måte
Med Jumpshare er det veldig enkelt
å dele dokumenter, bilder, mapper og
stort sett alle andre filtyper over nettet.
Det er en smart løsning som fungerer
like godt med både små og store filer.

D

et finnes flere løsninger for å dele filer fra
en pc med andre. Den
vanligste og mest opplagte
er å legge en fil ved en
epost eller en lynmelding

(for eksempel Facebook
Messenger). Men de fleste
tjenestene for epost og lynmeldinger har irriterende
begrensninger. Ett eksempel er Gmail, der du ikke

kan legge ved filer på over
25 MB. Facebook Messenger
beskjærer automatisk de
vedlagte bildene. Og mange tjenester avviser .exefiler av frykt for at de kan
inneholde virus.
Enkel og elegant deling

Tjenesten Jumpshare blåser
i filformatet. Du kan dele
hva som helst, og det på den
enklest tenkelige måten: Du
trekker filen ned på kengu-

ruikonet i Windows, slipper
den og velger mottaker. I
stedet for at filen blir sendt
noe sted, lagres den hos
Jumpshare. Du får to gigabyte lagringsplass til rådighet, helt gratis.
Mottakeren kan velge å
laste ned filen til sin egen
pc eller se den direkte hos
Jumpshare, som støtter mer
enn 100 ulike filformater
som kan vises direkte i nettleseren, uten nedlasting.

Så lett er det for mottakeren

Mottakeren din får en epost,
og hvis det er et bilde, som her,
inneholder den et minibilde. Da
kan han eller hun se med en
gang hva som er avbildet.
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Via Jumpshare sender du bare en lenke til mottakeren, som kan laste ned
filen hvis vedkommende ønsker det. Det kan spare mye tid hvis det er
snakk om store filer. Er det dokumenter, bilder eller andre filtyper som
mottakeren bare skal se eller lese, støtter
Jumpshare en lang rekke formater. Mottakeren kan derfor se filen uansett om han eller hun har et program som støtter formatet. Hvis mottakeren skal jobbe videre med
filen, eller vil lagre den på sin egen pc, kan
han eller hun velge å laste den ned senere.
På siden under kan du se alle formatene
som Jumpshare kan vise:
www.jumpshare.com/file-formats

Av Hans Lauring. Foto: Shutterstock /Menzl Guenter.

Jumpshare
Programmet kan lastes ned fra
www.komputer.no/fordelssonen
Programmet gjør det enkelt å dele filer
med andre og gir samtidig to gigabyte
gratis lagringsplass på nettet.
SYSTEMKRAV

Windows 10, 8, 7,
Vista eller XP
SPRÅK

Kom raskt i gang
med å dele filer
Jumpshare er veldig enkelt å bruke, selv om knappene og
menyene er på engelsk. På de neste sidene gjennomgår vi
både grunnleggende og utvidede funksjoner i programmet.
Men først må du opprette en konto hos Jumpshare, slik at du
får to gigabyte gratis lagringsplass til de delte filene dine.

Engelsk

4
5

3
1
2

Den første gangen du starter
Jumpshare, viser programmet de
mest grunnleggende funksjonene. Klikk
på knappen Next 1 (fem ganger i alt)
for å komme videre.

1

Til å begynne med er Jumpshare-ikonet grått 2 for å vise at
du ikke er innlogget. Klikk på ikonet og velg Sign Up 3 . Når
du senere skal bruke Jumpshare, husker programmet hva du har
tastet inn, Hvis du installerer det på en annen pc, må du skrive inn
epostadressen 4 og passordet 5 du har valgt om igjen.

2

6
7
8

9

10

Så må du skrive inn navnet ditt 6 ,
epostadressen 7 og et passord
8 . Dette kan du også bruke på Jump
shares nettside, der du kan organisere
filene du deler. Klikk på Sign Up 9 .

3

Nå må du vente litt mens du ser
på den hoppende kenguruen som
er logoen til Jumpshare.

4

Etter at du er blitt bruker og innlogget (det siste skjer helt automatisk), blir Jumpshare-ikonet nede i
systemfeltet blått 10 . Dette viser at
Jumpshare er klart til å dele filer.

5
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1

Kopier filene
til Jumpshare
Hvis du vil legge noe i Jumpshare,
trenger du bare å dra filene ut av
mapper eller fra Skrivebordet og
ned på Jumpshare-ikonet i Windows. Deretter lastes de automatisk opp til nettlagringsplassen
din på Jumpshare.

2

3

Når du drar noe, som et bilde 1 ,
ned til ikonet 2 , vil ikonet bli rødt.
Slipp museknappen, og filen blir sendt.
Den blir ikke slettet fra pc-en, men kopieres til Jumpshare.

1

Dermed blir kenguruen til en pil
3 som viser at filen lastes opp. Du
kan ikke ta flere filer mens ikonet vises
som en pil, men det går helt greit å sende opp en hel mappe samtidig.

2

2

3

4

5

Del filene
med andre
Det smarteste ved Jumpshare
er hvor enkelt det er å gi andre
tilgang til filene dine. Her viser vi
hvor enkelt det er å dele dem via
epost, Facebook og Twitter.

1

Klikk på ikonet 1 . Da får du se en
liste 2 over de siste elementene
du har lagret på Jumpshare. Klikk på elementet 3 . Hvis du ikke ser det du skal
dele, viser vi hva du gjør på neste side.

1

Vil du dele det via epost, skriver
du mottakerens adresse 4 og en
beskjed 5 , og klikker på Send. Vil du
bruke Facebook eller Twitter, klikker du
på ikonet til tjenesten øverst.

2

6
10
7
11
8
12
9

Når du skal dele noe for første
gang på Facebook, må du skrive
inn den epostadressen 6 du bruker til
Facebook og passordet ditt 7 . Klikk deretter på Logg inn 8 .

3
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Nå må du gå gjennom en prosess
der du gir Jumpshare tillatelse til å
legge opp ting på Facebook på vegne av
deg. Det holder å gi disse tillatelsene
den første gangen. Klikk på Okay 9 .

4

Velger du Twitter, må du logge
deg inn med Twitter-innloggingen
10 og passordet 11 , før du klikker på
Authorize app 12 .

5

1

Bruk Jumpshare
fra en annen pc

Del filene –
om og om igjen
Vil du dele en fil du har lagt på
Jumpshare tidligere, er også det
fullt mulig. Hvis filen ikke lenger
ligger i listen i programmet, gjør
du det i stedet på nettsiden til
Jumpshare.

2

Selv om du ikke ser filen du vil
dele i listen 1 når du klikker på
ikonet, ligger den hos Jumpshare
hvis du ikke har slettet den selv. Klikk
på Jumpshare.com 2 .

1

Selv om du ikke har tilgang til
pc-en din, kan du lett bruke
Jumpshare uten å måtte installere
programmet. I så fall går du inn
på adressen nedenfor og følger
instruksjonene.
www.jumpshare.com

1

4

5

2

6
3

3

Da kommer du automatisk til det
området på Jumpshare som heter
My Uploads 3 . Her finner fu alle filene
og mappene du har lastet opp. Du kan
klikke på dem og se detaljene.

2

4

Høyreklikk på et element 4 .
Velger du Copy link 5 , kan du
sette lenken inn hvor som helst med
Ctrl + V. Klikk på knappen Share 6 .

3

På nettsiden klikker du på
pilen 1 ved punktet Login. Oppgi epostadressen 2 og passordet til
Jumpshare-kontoen 3 som du valgte da
du opprettet den. Klikk på Login 4 .

1

6

7

TIPS!

7

8

9

Dermed får du se en boks 7 som
ligner den vanlige delingsboksen.
Også her kan du skrive en epostadresse
8 og en melding til mottakeren 9 . Deretter klikker du på Share.

4

Så lang
tid tar det
Tiden det tar før mottakeren får
filen, avhenger av din opplastingshastighet og mottakerens
nedlastingshastighet. Har du
1 Mbit/s opplasting, vil det ta
rundt 2 timer og 10 minutter før
en fil på én gigabyte er gjort tilgjengelig for mottakeren din.

5

Nederst til venstre kan du se hvor
mye plass du bruker 5 . Klikker du
på Activity 6 , ser du hvem som har sett
på og lastet ned filer. Under Shared 7
kan du se hva andre har delt med deg.

2
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