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Velkommen til melsen cloud!
Melsen Cloud er et delingssystem, hvor vi som
virksomhed deler produktfiler med kunderne,
hvorefter kunderne kan gå ind og tjekke filerne, fx
hvis der er kommet korrektur på en fil.
For at komme på Melsen Cloud er det nødvendigt enten at
have webbrowser som:
Firefox 14+
Chrome 18+
Safari 5+
IE11+

Kom igang med melsen tech cloud
Gå til: https://cloud.melsentech.com
Brugernavn og adgangskode får du udleveret af Melsen Tech,
og derefter kan der logges ind.

Du har også mulighed for at have melsen tech cloud som
app på din mobil eller tablet.
Skriv dette i internetbrowseren:
https://owncloud.com/apps/
Dernæst kan du vælge at blive ført videre til app store eller
google play store. App’en hedder Owncloud (for at få app’en
på mobil/tablet koster det 8 kr).
Efter downloading af app’en, skal du nu indtaste nedenstående
i det øverste felt i Owncloud:
https://cloud.melsentech.com/index.php/apps/
files/?dir=/&fileid=84
Og herefter skal du bruge det brugernavn og adgangskode,
som du har fået udleveret af Melsen Tech.

Navigation på melsen cloud.

Filer
Helt oppe i venstre hjørne findes der en “dropdown” menu, og
hvis der klikkes på den, kommer forskellige apps til syne. Filer er
den app, som skal benyttes for at kunne se, hvad vi deler med
dig, og som regel står den allerede på denne app/funktion, når
du logger ind, og derfor behøver du ikke at gøre noget.
Menubar
I venstre side under filer er der en menubar, og her kan du
blandt andet finde det vi har delt med dig, eller omvendt.
Navigationsbar
Øverst på siden, lige under den grønne bjælke findes der en
navigationsbar, som indeholder den sti, som man har navigeret
sig frem i, i cloud’en. Herved er det altid let at gå tilbage til
det man kom fra. Navigationsbaren er altid synlig hvorend
man befinder sig i cloud’en. Udover “stien” findes der altid to
ikoner, et hjem-ikon og et plus-ikon i navigationsbaren. Hjemikonet fører en tilbage til forsiden, denne funktion gælder
også hvis der klikkes på Melsen Tech Cloud-logoet helt oppe
i venstre hjørne. Plus-ikonet gør det muligt enten at uploade
filer, oprette mapper eller en tekstfil.

Søgefelt
Oppe i højre hjørne er det muligt i søgefeltet at søge efter filer.
Personlige indstillinger
Ved siden af søgefeltet findes dit brugernavn i bjælken, hvis
der klikkes på brugernavnet, udfoldes en “dropdown” menu og
her kan der ændres i de personlige indstillinger, som at ændre
adgangskoden til din konto.
Fortrukne
Du har mulighed for at en fil eller mappe, kan markeres til
en favorit ved at klikke på stjerne-ikonet, som dukker op når
curseren holdes over mappen eller filen. Når en favorit er blevet
tilføjet, kan man let se dem i menubaren under fortrukne.

Deling
Hvis der klikkes på delingsikonet ved en fil eller mappe, har du
mulighed for at dele den. Når der klikkes på ikonet, kommer
en ny menu op i højre side. I denne menu, kan du indtaste den
person/de personer du gerne vil dele mappen eller filen med.
For at kunne dele forudsætter det, at der deles med en, som
har en Melsen Tech Cloud konto. Under deling er der mulighed
for at dele det som link, og dermed sendes linket for den valgte
fil eller mappe, i en mail til den indtastede person eller personer.
Detaljer
Detalje-ikonet findes lige ved siden af delingsikonet. Hvis der
klikkes på dette, er det muligt at se detaljer om filen/mappen,
omdøbe den, downloade eller slette den.
Flytte filer
Du kan altid flytte filer og mapper ved at trække og droppe
dem til andre steder.

