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För dig som är huvudadministratör av Synkzone!
Nästa steg som huvudadministratör är att skapa ett nytt personligt 
konto till dig som administratör. 

Gör så här:

Synkzone rekommenderar starkt att du direkt byter lösenord som 
huvudadministratör, och sedan sparar det på mer än en säker plats. 
På så sätt kan du vara helt säker på att varken Synkzone eller någon 
annan kan ha tillgång till ditt lösenord. 

Gör så här:

Byt lösenordet som du fick i ditt inloggningsmail 
från Synkzone. 

1.  Gå in i Synker.
2.  Välj Menyn Användare.
3. Välj Byt lösenord…

Spara lösenordet på MER än en säker plats. 
Det ska bara vara du som har tillgång till lösenordet.
Skulle du förlora lösenordet så är det omöjligt för 
Synkzone eller någon annan att återställa åtkomsten 
till er data, det är en säkerhetsfråga. 

1.  Gå in i Synker.
2.  Bläddra fram Användarfönstret.
3. Klicka på plustecknet längst ner till vänster.
4.  Ange din egen e-postadress och bocka i 
 Administratör i rutan för användarinformation.
5.  Du får nu ett mail med ditt personliga 
 administratörskonto.
6. Logga nu ur som ADMIN och logga sedan in igen 
 med ditt nyskapade konto.
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BRA ATT VETA! 
Huvudadministratörskontot används enbart till att dela ut administra-
törsrättigheter till andra användarkonton, uppdatera kontaktuppgifter 
samt för att ändra vissa inställningar i er ”synker-organisation”. Du 
kommer i rollen även få dela ut nya lösenord till de som glömt sina. 
Se därför till att din e-post adress är uppdaterad och korrekt.

TIPS! 
Skriv ner din admin lösen och lägg det i ett plomberat kuvert i ett 
bankfack. Det är bara du som har tillgång till det, INGEN annan.
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1.  Gå in i Synker.
2.  Bläddra fram Användarfönstret.
3. Klicka på plustecknet längst ner till vänster.
4.  Ange din egen e-postadress och bocka i 
 Administratör i rutan för användarinformation.
5.  Du får nu ett mail med ditt personliga 
 administratörskonto.
6. Logga nu ur som ADMIN och logga sedan in igen 
 med ditt nyskapade konto.
 

Välkommen som administratör 
av Synkzone!
Du är nu administratör av Synkzone och har i den rollen möjlighet att 
skapa zoner, göra inställningar som är speciella för respektive zon samt 
skapa nya användare. 

Gör detta först:

I rollen som administratör skapar du zoner och användare. Det finns 
tre huvudtyper av användare; administratör, interna användare och ex-
terna användare. Administratören kan även delegera ansvaret i de olika 
zonerna till en zonansvarig i respektive arbetszon. Den zonansvarige blir 
då ansvarig för informationen i zonen och kan bjuda in interna/externa 
användare att delta i arbetet i zonen. 

Olika användartyper ger olika behörighet. En intern användare kan bli 
administratör och deltar automatiskt i zoner som Alla i har tillgång till. 

Byt lösenordet som du fick i ditt inloggningsmail från Synkzone. 

1.  Gå in i Synker.
2.  Välj Menyn Användare.
3. Välj Byt lösenord…

Spara bara lösenordet på din dator om du är säker 
på att ingen obehörig kan få tillgång till datorn.

1

Huvudadministratören
Utser administratörer i organisationen och 
hanterar lösenord till alla användarkonton

Administratörer

Zonansvariga

Användare (intern/extern)
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Som administratör av Synkzone skapar du olika arbetsrum, 
eller arbetszoner som vi kallar det. 

Arbetszonerna kan vara avdelningar i er organisation eller det 
kan vara projekt eller kunder som ni arbetar tillsammans med.
 

Skapa nya zoner
 1.  Klicka på Menyn Zon
 2. Välj Ny zon

Vi kommer nu gå igenom olika typer av zoner för att efter det 
ta upp hur du skapar användarkonton till dina medarbetare.

TIPS!
Det finns olika sätt att lägga upp och skapa arbetszonerna 
men en bra tumregel är att titta på hur ni arbetar idag. På 
sidan 10-11 beskriver vi två helt olika sätt att tänka.  

Skapa arbetszoner

Administratörer

Arbetszoner

Användare

Huvudadministratören

Zonansvariga
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Olika typer av zoner 
Det finns tre typer av zoner; normal (standard), säker och privat. Vilken typ av zon du 
väljer påverkar hur filer i zonen lagras och sparas.

Normal zon – kan delas mellan flera användare och tillåter att flera gamla versioner av 
filer sparas under en viss tid.
Säker zon – fungerar som en Normal zon, men tillåter bara att filinnehåll lagras i klartext 
på användarnas datorer, när det används i någon tillämpning. Filerna har ett extra skydd 
för lokal åtkomst. För att komma åt dem behöver du ha angett ditt lösenord nyligen.
Privat zon – är en typ som inte kan delas och är lämplig för enskilde användares egna 
filer. En privat zon har normalt en begränsad storlek (typiskt 1 GiB). Varje användare har 
bara ett begränsat antal privata zoner.

TIPS! 
Ge zonen ett beskrivande namn som skiljer den från andra zoner. 
Zonens namn kommer bland annat att används i flikar.
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Lokala inställningar för zonen
Så fort du skapat en ny zon så kommer följande ruta fram.

När du ställer in zonens tilldelade skivutrymme bestämmer du hur 
mycket som ska lagras lokalt på din dator. Resten av utrymmet ar-
kiveras och lagras på Synkzones servrar. Det innebär att har du satt 
det lokala diskutrymme i en zon till 1GB så arkiveras allt som är mer 
än 1Gb på Synkzones servrar. 

Du kan alltså alltid arbeta med dina filer även fast du inte har ett 
nätverk att tillgå. Så fort du loggar in i Synkzone igen synkroniseras 
filerna automatisk. 

Ändra zonens egenskaper
1.  Ställ dig på zonen du vill ändra
2. Välj Zon i menyn
3.  Välj Egenskaper…

Följande ruta visas nu (se ovan).

Genom att kryssa i Tillåt extern fildelning så kan du enkelt skapa 
en webblänk, dvs du kan skicka en fil med ett meddelande till en 
person utanför Synkzon utan att lämna zonen. Länken du skapar är 
giltig i 7 dagar. 

Du kan här välja 
hur mycket tilldelat 
skivutrymme du ger 
arbetszonen lokalt 
på din dator. 

Tillåt webbåtkomst 
för att kunna se inne-
hållet i zonen på din 
telefon eller padda.

Tillåt extern fildel-
ning för att kunna 
skapa webblänkar.

Klicka här och du 
kan välja var den 
lokala mappen 
på din dator ska 
vara.
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Du måste vara huvudadministratör eller administratör för 
kunna lägga upp nya användare. 

Det är bara huvudaministratören som kan göra användare till 
administratörer, eller ta bort administratörsrättigheterna för 
en viss användare. Observera att externa användare aldrig 
kan bli administratörer.
 

Skapa användare

BRA ATT VETA! 
I kundavtalet ni har med Synkzone så visas hur många använ-
darkonton ni kan lägga upp utan att ni behöver betala extra.

Administratörer

Arbetszoner

Användare

Huvudadministratören

Zonansvariga
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Lägga upp nya användare 

 1. Klicka på Översiktsfliken.

 2.  Bläddra med de orangea pilarna fram till Användarfönstret.

 3. Klicka på plus-tecknet längst ner till vänster och mata in e-post   
 samt namn på den nya användaren. Namnet du anger här blir 

  det som används vid påloggning tillsammans med organisations- 
 namnet (användarnamn@organisation). Användarnamnet har   
 samma utseende som e-post adresser men används enbart för 

  att logga in på er organisation. Användares e-post adress kan i   
 praktiken vara något helt annat.

 4.  Bekräfta att du vill skapa kontot.

 5.  Välj vilken roll användaren ska ha: 
  –   Intern, vanlig användare
  –   Extern, användare utanför er organisation
  –   Administratör
  –   Zonansvarig, en användare som görs till ansvarig för just en 
    specifik zon. Zonansvarig kan lägga till användare till sin zon som  

   då blir zonmedlemmar.
BRA ATT VETA! 
En extern användare har mer restriktioner än en intern användare. 
Till exempel kommer en extern användare listas med tillägget ”extern” 
bland listan av zon medlemmar. Vidare kan en extern användare aldrig 
bli administratör i en organisation.
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Administratörer

Zonansvarig Zonmedlem

Arbetszoner

Användare

1.  Du som huvudadministratör eller administratör skapar de 
 arbetszoner som behövs för att ert gemensamma arbete 
 ska fungera.

2.  Sedan får du som administratör skapa användarkonton och 
 bjuda in användarna till Synkzone. 

3.  Till varje zon utser du en zonansvarig. Observera att den zonans-
 variga inte behöver vara administratör. Zonansvarig är normalt 
 en person som är ansvarig för informationen i zonen och arbetet 

runt denna nära kopplad till verksamheten, det kan till exempel 
 vara en projektledare eller avdelningschef.

4.  Till de olika zonerna bjuder sedan zonansvarig in olika användare 
som då blir medlemmar i respektive zon. En användare kan alltså 
vara medlem i många zoner.  Du kan även bjuda in externa perso-
ner, som till exempel konsulter, revisorer, jurister, kunder eller part-
ners för samarbete med er i Synkzone.

BRA ATT VETA! 
Du behöver inte vara med i alla zoner som du skapar. När du satt upp 
en zon och gjort en annan användare till zonansvarig kan du sedan 
välja att Lämna under menyn Zon. På det här sättet kan du skapa zoner 
där t ex ledningen kan samarbeta med känslig information utan att den 
är åtkomlig för organisationens administratörer (t ex IT personal).

Så här enkelt fungerar det
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Som administratör av Synkzone kan du välja vilken typ av 
inflytande du vill ha i organisationen. Vi illustrerar detta med 
två exempel:

Ex 1 – Mr Kontroll

Huvudadministratör Mr Kontroll är det här företagets enda 
administratör. Han börjar sitt byggande av Synkzone med 
att sätta upp tre olika zoner, motsvarande de tre avdelningar/
arbetsgrupper som finns i företaget. 

Därefter skapar han nya användare, motsvarande den per-
sonal som idag finns på avdelningen, som han bjuder in till 
respektive zon. En av dem i varje zon utser han till Zonansvarig. 

MrX utser alltså inga andra användare till administratörer. På 
så sätt kan ingen annan skapa nya zoner eller nya användare 
utan Mr Kontroll får just det, kontroll.

Det här sättet att bygga upp Synkzone passar även för 
kund-/eller projektstyrda verksamheter. 

Hur bygga upp Synkzone
Huvudadministratör/Administratör – Mr Kontroll
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Ex 2 – Mr Delegering

Huvudadministratör Mr Delegering bjuder in varje avdelnings-
chef till att bli administratör. Respektive administratör får 
sedan själva sätta upp sin zon och skapa sina användare som 
hen bjuder in till zonen för att bli zonmedlemmar. Det är också 
upp till varje administratör om hen vill utse en zonansvarig 
som sköter zonen. 

Distribuerat ansvar

Ett annat exempel på ansvarsfördelning är ett så kallat distri-
buerat ansvar. Varje medlem i t ex en styrelse/ledningsgrupp 
kan var och en vara administratör och sätta upp sina egna 
zoner och användare, dvs det är en helt platt organisation.

Det finns många sätt att organisera ert Synkzone och vi 
hjälper är gärna att tänka till från början.

Huvudadministratör – Mr Delegering

Administratörer
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Tilldela nytt lösenord
I rollen som administratör behöver du kunna tilldela 
nya lösenord om någon användare glömt sitt. Det gör du 
genom att:

 1. Klicka på översiktsfliken.
 2.  Bläddra med de orangea pilarna fram till 
  Användarfönstret. 
 3. Högerklicka på namnet på användaren som vill ha ett  

 nytt lösenord.
 4.  Välj nytt lösenord och följ instruktionen.
 5.  Det nya lösenordet skickas till den e-postadress som  

 användare angivit i sina kontouppgifter.

Om e-postadressen är fel och ett nytt lösenord inte kan  
skickas, så måste användarkontot istället tas bort och skapas 
om på nytt. Isåfall kan användaren behöva begära ny åtkomst 
till sina zoner genom att kontakta respektive zonansvarig.

Ta bort användarkonton
 1.  Klicka på översiktsfliken.
 2.  Bläddra till flik användare.
 3. Högerklicka på det användarkonto som ska tas bort och  

 välj ta bort… En begäran om bekräftelse välj så kommer  
 den användaren omedelbart tas bort.

Ge administratörsrättigheter
Du kan när som helst ge en användare administratörsrättig-
heter. Det gör du genom att:

 1.  Klicka på översiktsfliken.
 2.  Bläddra till flik användare.
 3. Högerklicka på det användarkonto som ska ändras och  

 välj visa information… Kryssa därefter i att användaren  
 ska bli administratör. Du kan bara ge interna användare  
 rollen som administratör.

Du kan alltid kontakta support
 1.  Gå in i Synker och klicka på menyn Klient.
 2.  Välj hjälp.
 3. Du kommer då till en landningssida där du kan ladda  

 ner Frågor och Svar. Gå tillbaka till Synker och en ruta  
 finns nu där det frågas om du fick hjälp. Svara nej och 

  du kommer till en ruta där du kan skapa ditt support-
  ärrende. Fyll i den och supporten på Synkzone kontaktar  

 dig inom kort.

Viktigt att känna till som administratör i Synkzone
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