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Välkommen som användare av Synkzone!

Du har nu blivit inbjuden som användare av Synkzone. Synkzone är en 
säker molntjänst i vilken du kan lagra information och effektiv samarbeta 
med dina kollegor, kunder, leverantörer eller andra intressenter. 

Det du behöver göra allra först är att byta lösenordet du fick i inlogg-
ningsmailet. 

Gör så här:

Om ingen inloggningruta visas, så öppnar du den genom att välja 
Logga på under menyn Användare. Ange dina inloggningsuppgifter 
du fick i första inloggningsmailet och fortsätt med punkt 1. ovan.

BRA ATT VETA! 
Glömmer du ditt lösenord – klicka på Glömt i inloggningsrutan. 
Ett meddelande kommer då skickas till Synkzone-administratören 
i din organisation med en begäran om att ge dig ett nytt lösenord. 

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.
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Kom igång med Synkzone!
Du har installerat programvaran Synker på din dator. Programvaran 
behövs för att få tillgång till Synkzones tjänster. Normalt startar Synker i 
bakgrunden och syns bara som en ikon i datorns aktivitetsfält (Windows) 
dock-fält (Mac OS). 

I Mac OS hittar du Synker i din Programmapp. Markera 
programsymbolen och dra den till dock-fältet till höger 
så har du skapat en snabbväg till Synker.

Här hittar du Synker i Windows

Här hittar du 
Synker i Mac OS
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Översikt av programvaran Synker

Menyval

Papperskorg/Återvinningen

Arbetszoner
(Windows)

Fönster
här visas två av 
fyra delfönster

Sökväg
Dubbeklicka 
för att komma 
till din lokala 
filhanterare.

Filstruktur
Alla dokument 
i olika mappar. 
Samma innehåll i 
Synker som lokalt 
på din dator.

Snabbväg
Dubbelklicka för 
att komma direkt 
till dokumentet.
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En zon är ett arbetsrum med information som delas av en 
eller flera deltagare. Du hittar de zoner du är medlem i, som 
flikar överst i Synker. 

Som användare av Synkzone kan du vara deltagare i flera 
zoner samtidigt och du kan tilldelas olika rättighet i olika zoner. 
I en zon kanske du bara har läsrättigheter medan i en annan 
får du ändra i filerna. Rättigheter till zoner hanteras av den 
som är zonansvarig. 

Till en Zon kan även externa personer, som till exempel 
konsulter, revisorer, jurister, kunder eller partners, bjudas in 
till samarbete med er organisation. 

Har du behov av att bjuda in fler medlemmar till en zon, 
kontakta då din administratör som får lägga upp ett nytt 
användarkonto till användaren så att sedan Zonansvarig kan 
bjuda in användaren till er zon.

Alla aktiviteter i zonen loggas, och alla användare i zonen ser vem som gjort vad och när.

Arbeta i zoner Arbetszoner 
(MAC OS)
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Din arbetszon består av fyra delfönster

2
Mappar 
och filer

3
Aktivitetslogg/

chatt

4
Deltagare i zonen och 

deras behörighet

1
Status, t ex 

konflikthantering

Du navigerar mellan fönstren 
genom att klicka på de orangea 
pilarna i applikationens övre del.
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Status – här visas pågående aktivitet i 
zonen, om något dokument laddas upp/-
ner eller om det uppstått någon konflikt. 

Filer – här ser du filstrukturen 
för den aktuella zonen. Har du 
rättigheter kan du som använ-
dare skapa mappar och lägga 
till dokument i zonen. Synkzone 
hanterar alla filformat.  

Logg – här ser du alla händelser 
i zonen och vem som har gjort 
vad. Loggen fungerar också 
som en krypterad chatt där du 
kan kommunicera med övriga 
zondeltagare.

Deltagare – Här ser du vilka som är 
medlemmar i den aktuella Zonen. 
Du kan också se om medlemmen är 
extern och vem som är administratör/ 
zonansvarig. Ifall du är zonadministra-
tör listas användare som kan bjudas in 
men ännu inte är medlemmar i zonen 
med kursiv stil. 

2 3

4

TIPS! 
Det vanligaste är att man har ett delat 
fönster med Filer och Logg öppet. De 
är lättast att utgå ifrån när du arbetar 
i zonen. Du har då koll på vem som gör 
vad och när i loggen samt hittar dina filer 
i filstrukturen.

1



8

Du kan själv välja hur mycket skivutrymme (lagring) 
en zon får ta upp på din dator.

Gör så här:
1.  Ställ dig på zonen du vill ändra
2. Välj Zon i menyn
3.  Välj Lokala inställningar…
4.  Rutan till vänster visas och du kan här nu välja att 
 tilldela zonen t ex 128 MB utrymme på din dator.

Lokala inställningar i arbetszonen
Synkzone lagrar all din data säkert på servrar men du har 
alltid tillgång till de senaste använda filerna lokalt på din 
dator.
 
När du ställer in ditt tilldelade skivutrymme bestämmer 
du hur mycket du ska lagra lokalt på din dator. Resten av 
filerna arkiveras och lagras på Synkzones servrar.

Det innebär att har du satt ditt lokala diskutrymme i en zon 
till 1 Gb så arkiveras allt som överstiger 1 Gb. 

Du kan alltid arbeta med dina filer även när du inte är 
uppkopplad. Så fort du loggar in i Synkzone igen synkroni-
seras filerna automatisk och övriga deltagare i zonen får 
då tillgång till de ändrade filerna.

TIPS! 
Är du medlem i många zoner kan det vara bra att hålla ner 
det tilldelade skivutrymmet i varje zon.
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Beroende på vilka rättigheter du har i zonen så får du tillgång till ett
antal funktioner när du högerklickar på en mapp. Bilden visar de 
funktioner du får med högsta rättigheten ”Ändra”.

Viktiga funktioner att känna till i Synker

Högerklicka på en mapp och följande val visas:
>  Visa i lokal filutforskare – välj och du hamnar i din filstruktur på din dator
>  Kopiera sökväg
>  Synkronisera inte
>  Lässkydda – Lässkydd är ett extra skydd som kräver att en användare 

anger sitt lösenord för att komma åt innehållet i mappen. Alla användare 
i en zon kan med sitt lösenord komma åt filen. 

>  Klipp ut
>  Kopiera
>  Klistra in
>  Ny mapp…
>  Byt namn…
>  Ta bort
>  Ta bort permanent
>  Visa logg

BRA ATT VETA! 
Flera av neda funktioner är endast tillgängliga inifrån Synker. Väljer du 
att arbeta i datorns vanliga filstruktur alternativt loggar in via webben 
så kan du inte göra precis allt som du kan när du arbetar i Synker. 
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Högerklicka på en fil och följande val visas:
>  Kopiera sökväg
>  Synkronisera inte
>  Lås – du kan låsa en fil och då är det bara du som låst den, administra-

tören och zonansvarig som kan låsa upp den. En Låst fil kan öppnas och 
läsas av medlmmarna i zonen men kan inte redigeras.

>  Skrivskydda – en skrivskyddad fil går att öppna men ej att spara 
 annat än som en ny version
>  Lässkydda – Lässkydd är ett extra skydd som kräver att en användare 

anger sitt lösenord för att komma åt filen. Alla användare i en zon kan 
med sitt lösenord komma åt filen. 

>  Ladda ner
>  Klistra in
>  Ny mapp…
>  Byt namn…
>  Ta bort
>  Ta bort permanent
>  Skapa webblänk (om organisationen godkänt detta)  – Dela doku-

mentet med någon som inte är medlem i zonen, inom eller utanför, 
 din organisation.
>  Visa logg (för enskild fil)  – Du ser alla händelser relaterade till just den 

filen i höger loggfönster. Tryck på krysset till höger om sökvägen för att 
gå tillbaka till zon-loggen. 

BRA ATT VETA! 
För att klippa, kopiera, klistra in och ta bort dokument i Synker så måste du 
använda högerklick. Datorns kortkommandon via tangentbordet fungerar 
inte. Inom en zon kan du även använda drag and drop.

Beroende på vilka rättigheter du har i zonen så får du tillgång till ett antal 
funktioner när du högerklickar på en fil. Bilden visar de funktioner du får 
med högsta rättigheten ”Ändra”.
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Logg
I loggen kan du välja att se innehållet som sammanfattning, detaljerad 
eller endast konversationen i chatten. 

Dubbelklicka på en aktivitet så kommer du direkt till den aktuella filen.

Du kan i loggen skriva meddlanden till övriga deltagare. Alla meddelande 
är krypterade och kan endast läsas av medlemmar i zonen.

Om din organisation tillåter Webblänk kan du skapa en webblänk för att 
dela ett dokument med någon annan. För att dela en webblänk högerk-
lickar du på länken du skapat i loggen, kopiera meddelandetext och klistrar 
sedan in den i exempelvis ett email.

Högerklickar du på en aktivitet i loggen får du fram följande val:

>  Sök fil
>  Öppna fil
>  Ta tillbaka denna filändring
>  Ta tillbaka denna och senare filändringar
>  Visa logg
>  Kopiera sökväg
>  Kopiera meddelandetext
>  Kopiera alla meddelanden
>  Citera
>  Ta bort meddelande
>  Ta bort detta och senare meddelanden
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Konflikter visas i statusfönstret
En konflikt kan uppstå om du och någon annan arbetat i en fil samtidigt 
eller om någon haft filen öppen på sin dator när du ändrat i den. Det är när 
du försöker spara din fil som konflikten uppstår. För att undvika konflikter 
kan ni använda funktionen fillås. Genom att ta ett fillås (högerklicka på en 
fil och välj ”lås”) förhindrar du att andra kan ändra filen. Glöm inte att låsa 
upp filen när du är färdig för att möjliggöra för andra att ändra i den.

Synker upptäcker konflikterna och skapar en icke synkroniserad konfliktfil, 
för att du inte skall förlora din ändring. Din version av filen får ett nytt namn 
på din dator, som börjar med ~ (tilde). Det innebär att den inte lagras i 
zonen, men är fortfarande åtkomlig för dig så att du kan öppna den och 
hantera dina ändringar så som ni kommer överens om. Konfliktfilerna 
loggas även i Status-fönstret. 

Arkiverade filer
För att spara plats på din dator så kan en del filer lagras i en arkiverad 
form på din dator. Detta kallas arkivering och sker för det mesta automa-
tiskt enligt dina Lokala inställningar för zonen. En arkiverad fil känner du 
igen på din dator genom filändelsen .skz och att den står som arkiverad i 
zonens filkatalog, eller att den anges som Arkiverad Synker-fil i din lokala 
filutforskare (Explorer i Windows, Finder i macOS).

För att komma åt en arkiverad fil måste du vara uppkopplad. En arkive-
rad fil laddas ned antingen genom att högerklicka på den i Synker och 
välja Ladda ner, eller genom att dubbelklicka på den i Synker alternativt i 
din dators lokal filstruktur.

Mer om… konflikter och arkiverade filer
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Symbolen för papperskorg/återvinning. 
Högerklickar du på den symbolen får du 
följande val:

Återskapa slängda filer 
1.  Klicka på symbolen för återvinning.
 Här visas nu en lista med slängda dokument/mappar.
2.  Högerklicka på aktuell fil.
3.  Välj Återställ.

Här kan du nu återskapa dina filer som du eller någon annan 
slängt tidigare.

Det går att återskapa det du slängt i papperskorgen/återvinningen
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Arbeta istället i filstrukturen – Mac OS/Windows
Mac OS

TIPS – Gör en snabbväg i Mac OS! 
1.  Gå in i Synker.
2.  Dubbelklicka på sökvägen (blå pil). Du kommer då till ditt lokala 

utrymme där dina filer ligger lokalt i filstrukturen (se bild nedan).
3.  Markera zonmappen, håll nere musmarkören och dra hela 

mappen till det grå fältet ”Favoriter”. 

Nu har du skapat en snabbväg till din arbetszon lokalt i din filstruk-
tur på din dator.

Att tänka på när du arbetar lokalt
Jobbar du i din filstruktur på datorn så synkas allt du lägger till, tar 
bort eller ändrar med Synker så fort du loggar in i Synker. 

Det är också härifrån du når dina dokument om du är ”off-line” och 
arbetar. Då synkas alla ändringar nästa gång du återigen kopplar 
upp dig och loggar in dig i Synker. 

Notera att det i Synker finns ett antal extra funktioner som du inte 
kommer åt ifrån den datorns filstruktur.
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Windows

TIPS – Gör en snabbväg i Windows! 
1.  Gå in i Synker.
2.  Ställ dig i zonen och klicka på sökvägen (blå pil). Du kommer 
 då till ditt lokala utrymme där dina filer ligger lokalt i filstrukturen 
 (se bild nedan).
3.  Välj sedan Fäst i snabbåtkomst och zonen kommer att ligga 

som en favorit.

Nu har du skapat en snabbväg till din arbetszon lokalt i din filstruk-
tur på din dator.

Att tänka på när du arbetar lokalt
Jobbar du i Explorervyn på din dator så synkas allt du lägger till, tar 
bort eller ändrar med Synker så fort du loggar in i Synker. 

Det är också härifrån du når dina dokument om du är ”off-line” och 
arbetar. Då Synkas alla ändringar nästa gång du återigen kopplar 
upp dig och loggar in i Synker.

Notera att det i Synker finns ett antal extra funktioner som du inte 
kommer åt ifrån den datorns filstruktur.
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Oavsett om du är på kontoret, arbetar hemma eller är på resande fot, 
kan du alltid arbeta med dina dokument och filer – uppkopplad eller lokalt. 
Om din administratör för zonen valt att tillåta webåtkomst så kan du även 
komma åt dina filer ifrån din telefon, Ipad eller annan dator där Synkzone 
inte är installerat. 

Tillgängligt överallt

Du kan enkelt logga in via webben för att komma åt er gemensamma data från telefon eller läsplatta.



17
Du kan enkelt logga in via webben för att komma åt er gemensamma data från telefon eller läsplatta.

Som användare av Synkzone har du full 
kontroll på din information. Du styr själv 
över hur du strukturerar upp dina filer. Det 
är bara du och dina zonmedlemmar som 
har tillgång till filerna. 

Säkerhetslösningen som ligger bakom 
molntjänsten bygger på ”zero knowled-
ge”, dvs ingen, förutom du eller övriga 
medlemmar i zonen, kan komma åt era 
filer och era kryptonycklar, varken IT-av-
delningen, någon obehörig kollega eller 
IT-leverantören.

Konceptet med zoner innebär att ni enkelt 
kan strukturera er information, er data, 
efter hur ni organiserar arbetet. Till exem-
pel kan ni sätta upp zoner efter avdel-
ningstillhörighet eller efter de projekt ni 
arbetar i. 

Det är också enkelt att bjuda in externa 
personer – utanför er organisation och 
domän – för att skapa säkert samarbete 
i Synkzone. 

I Synkzone kan du välja att arbeta med 
dina filer i datorns filstruktur eller via appli-
kationen Synker. 

Oavsett hur du arbetar så har du alltid 
tillgång till dina senast lagrade filer, även 
om du sitter off-line på ett flygplan, vi 
kallar det för ”Intelligent filsynkronisering”. 

Tipsa gärna andra om vår helsvenska 
säkra molntjänst. 

Lite mer om vad Synkzone är…
Synkzone är en säker molntjänst i vilken du kan lagra information och effektiv samarbeta med dina 
kollegor eller andra intressenter. Bjud in, dela information och arbeta säkert tillsammans – det är Synkzone!
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