ELECTRONIC RESEARCH DAT A ARCHIVE
KØBENHAVNS UNIVERSITET

SEAFILE – UDVEKSL ELLER DEL DATA MED ANDRE
Seafile på ERDA er en service til fil/mappe-synkronisering og deling af data i stil med
Dropbox/OneDrive/Google Drive/iCloud - bare med den fordel, at dine data opbevares internt
og sikkert på KU. Du kan via ERDA Seafile udveksle data via Sharelinks med vilkårlige
personer samt dele data med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Denne intro forudsætter, du er tilmeldt ERDA Seafile (se Seafile-intro på https://erda.ku.dk).

LOG IND PÅ
ERDA
SEAFILE

Log på ERDA og klik på appen ”Seafile” (Har du ikke appen på din
ERDA-forside kan du tilføje den med ”Add”).

UDVEKSL
DATA MED
VILKÅRLIGE
VIA “SHARE
LINK”

Du kan nemt og hurtigt udveksle data - et helt library, en mappe eller en
konkret fil - med Share Link. Share Link-metoden er god til engangsudveksling af data med andre eller med samarbejdspartnere, som ikke er
brugere på ERDA eller ERDA Seafile. Med Share Link kan du nemlig
dele med vilkårlige, dvs. modtager behøver ikke have en ERDA Seafilekonto.
Fremgangsmåden er den samme, hvad enten du vil dele library, mappe
eller fil. I nedenstående eksempel er det en fil, der deles via Share Link.
Klik på det library, hvori filen befinder sig

1

Hold markøren hen over den konkrete fil, du vil dele. Klik på ikonet for
”Share”

Du kan yderligere sikre Share Link-udvekslingen med et kodeord og en
udløbsdato. Sæt flueben i det respektive felt, hvis du ønsker at tilføje en
af de ekstra sikkerhedsforanstaltninger.
Klik på ”Generate”

Klik på ”Send”

Skriv e-mails på dem, du vil sende til.
Skriv eventuelt kort besked i feltet ”Message”. Klik ”Send”.

Der bliver sendt en e-mail til de valgte modtagere indeholdende et link til
den valgte fil.
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DEL DATA
MED
SAMARBEJDSPARTNERE
VIA ”SHARE
TO…”

Du kan dele et helt Seafile library, en mappe eller blot en fil med interne
eller eksterne samarbejdspartnere. Det sker via ”Share to user/group”, og
den metode er velegnet til mere permanente delingsbehov. Metoden
forudsætter, modtager har en ERDA Seafile konto.
Del library eller mappe
Fremgangsmåden for at dele et library eller en mappe er den samme. I
nedenstående eksempel er det et helt library, der deles.
Hold markøren hen over det library, du vil dele. Klik på ikonet for ”Share”

Du har nu to forskellige muligheder for at dele dit library: ”Share to user”
og ”Share to group”

Share to user
Klik på ”Share to user”.
Skriv modtagerens Seafile e-mail helt ud i feltet ”User”, så kommer din
ønskede modtager frem. Klik på det fremkomne navn eller e-mail.
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Klik på pilen under ”Permission” og vælg, om modtager skal have
rettigheder til at ”Read-Write” (Læse og skrive) eller ”Read-Only” (Kun
læse). Klik på ”Submit”.

Hvis du efterfølgende fortryder modtagerens rettigheder, kan du ændre
det ved at klikke på blyant-ikonet. Skal modtageren ikke længere have
adgang, kan du slette adgangen ved at klikke på ”X”.

Din samarbejdspartner kan under ”Shared with me” se, hvad du har delt
med vedkommende.

Share to group
Har du oprettet en Group i Seafile med nogle interne eller eksterne
samarbejdspartnere, kan du let dele dit library med dem (se afsnittet
”opret group” længere nede).
Klik på ”Share to group”.
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Klik på pilen under ”Group” og find den Group, du vil dele med. Klik på
konkret ”Group”

Vurdér under ”Permission” om modtagerne skal have rettigheder til
”Read-Write” (Læse og skrive) eller ”Read-Only” (Kun læse). Klik på
”Submit”.

Dine samarbejdspartnere kan under ”Shared with groups” se, hvad du
har delt med dem.

Opret group
Du kan oprette en ”Group” ved at klikke på pil under ”Shared with
groups” og dernæst på ”All Groups”.
Klik på ”New Group”
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Giv gruppen et navn. Click ”Submit”

Du kan tilføje medlemmer til gruppen ved at klikke på ikonet for ”Settings”
og derefter ”Manage Members”

Skriv modtagerens Seafile e-mail helt ud i feltet ”Add group member”, så
kommer din ønskede modtager frem. Klik på det fremkomne navn eller email.
Klik på ”Submit”
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Del fil
Klik på det library, hvori filen befinder sig

Hold markøren hen over den konkrete fil, du vil dele. Klik på ikonet for
”Share”

Klik på ”Internal Link”.
Klik på ”Copy” for at få et direkte link til filen. Herefter kan du dele linket i
f.eks. en e-mail eller chatbesked.

MODTAG
DATA FRA
ANDRE MED
”UPLOAD
LINK”

Med ”Upload Link” kan du invitere vilkårlige bekendte eller
samarbejdspartnere til at uploade filer eller mapper direkte til en valgt
placering i dit Seafile Library. Funktionen forudsætter ikke, at modtager
har en ERDA Seafile konto.
Nedenstående eksempel er ”Upload link” til en mappe.
Hold markøren hen over den konkrete mappe, hvori du vil modtage data
fra andre. Klik på ikonet for ”Share”
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Klik på ”Upload Link”.

Du kan yderligere sikre delingen med et kodeord og en udløbsdato. Sæt
flueben i det respektive felt, hvis du ønsker at tilføje en af de ekstra
sikkerhedsforanstaltninger.
Klik på ”Generate”

Klik på ”Send”
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Skriv e-mail på modtageren og skriv eventuelt kort besked i feltet
”Message”. Klik ”Send”

Modtageren får nu mulighed for at uploade filer eller mapper til dit Seafile
library. Det ser ud som nedenstående.

TIPS

Se historik på fil
Når man arbejder sammen på data kan filhistorik være ekstra nyttig.
Hold markøren hen over konkret fil. Klik på ikon med pil-ned.
Klik på ”History” og se tidligere versioner af filen.
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Find slettet fil/mappe
Klik på genbrugs-ikonet ”Trash” for at genfinde slettede filer eller libraries

Se historik på library
Åbn dit library og klik på ur-ikonet ”History”

HJÆLP

Mere info på https://erda.ku.dk/ eller få personlig hjælp på
support@erda.dk
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