Installation av Box Sync för Windows
Box Sync är en programvara för PC och Mac som automatiskt synkroniserar dina filer i en mapp på
Box till en utpekad mapp på din dator eller i din hemkatalog. Med Box Sync installerad och
konfigurerad på rätt sätt har du alltid en kopia av dokumenten och minskar risken att GUbox blir den
enda lagringsplatsen för dina dokument.
Tänk på att klienten Box Sync inte har stöd för att synkronisera mot en nätverksdisk.
Det vill säga att inställningen i Box Sync- klienten ”My Box files location” måste vara satt mot en lokal
disk på datorn.
Standardinställning för PC är att Box Sync pekar på ”My Documents”. I Göteborgs universitets miljö
(Dafgu) pekar ” My Documents” mot din hemkatalog och måste därför konfigureras om. Detta gör du i
programmet Box Sync.
För att starta Box Sync gör så här:
Välj start->All programs->Box Sync->Box Sync
Klicka på Settings->Change ”My Box Files” Location.
Välj ex. katalogen med ditt för och efternamn och klicka på OK.
Om du har frågor kontakta support@gu.se alt. ank. 2020

Du måste vara lokal administratör på datorn för att installera Box Sync.
Om du har en så kallad dafgu-dator beställer du det på https://dafgu.gu.gu.se/

1. Efter att ha loggat inpå gubox.box.com klickar du på molnet

2. På nästa sida väljer du vilken plattform du vill installera Box Sync på, här väljer du Windows.

3. Leta upp ”Box Sync for Windows” och klicka för att komma till nedladdningssidan

4. Klicka enligt bilden nedan för att fortsätta

5. Klicka åter på ”Box Sync” för att starta nedladdning

6. Välj ”Run/Kör” för att installera Box Sync. Beroende på webläsare kan du behöva spara ner
filen innan den kan köras. Du kan också behöva klicka ”run/kör” på ännu en dialogruta.

7. Klicka på Next/Fortsätt

8. Acceptera licensavtalet och klicka Next/Fortsätt
Eventuellt kommer du bli ombedd att ange ditt xkonto och lösenord för att installationen ska
fortsätta som lokal administratör.

9. Efter installationen visas följande dialog, klicka ”Finish”.

10. Box Sync startas nu och du ska konfigurera inställningar enligt nedan.
Ange din primära epostadress på GU och markera ”Use my company´s single sign-on
credentials”.

11. Om du inte redan är inloggad i Medarbetarportalen behöver du ange xkonto och lösenord

Konfigurationen är klar och du kan börja synkroniser filer och mappar till ditt konto på GUbox. Det
finns användarhjälp på Box för alla aktiviteter, läs med under ”Help” när du loggat in via webläasren.

