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Generelt 

I følgende afsnit finder du generelle informationer om produktet Hosted SharePoint. 

Online adgang – SharePoint side 

Du kan altid logge på din SharePoint-side via din internet browser. 

Din SharePoint-adresse har følgende format. Den rigtige adresse har du modtaget sammen med dine 
brugeroplysninger: 

https://KUNDENNAME.sharepoint.sfp-net.com 

Du kan altid skrifte din personlige adgangskode på følgende side. Ændringerne er aktiv med det 
samme.  

Skift brugeradgangskode 

Du kan altid skrifte din personlige adgangskode på følgende side. Ændringerne er aktiv med det 
samme.  

https://cp.skyfillers.com/UserConfig/UserSettings.aspx 

Er din adgangskode gemt på din computer, vil alle programmer, der er forbundet med SharePoint, 
enkeltvis spørge efter den nye adgangskode. 

Administratorer kan altid også ændre på brugernes adgangskoder via vores kontrolpanel. 
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Adgang & opsætning 

Windows 

Tilføj SharePoint som intranet – Internet Explorer 

For at SharePoint fungerer optimalt med de forskellige Office programmer og Windows, skal din 
SharePoint-side tilføjes som Intranet i Internet Explorer’s sikkerhedsindstillinger. Indstillingen er også 
nødvendig for at kunne gemme din adgangskode i de forskellige programmer. 

1. Start Internet Explorer. 

2. Åbn din SharePoint-side. 

3. Klik oppe til højre på knappen Funktioner, og klik derefter på Internetindstillinger. 

4. Klik på fanen Sikkerhed, og klik derefter på Lokalt intranet. 

5. Klik på Websteder. 

6. Klik på Avanceret. 

7. Din SharePoint-adresse står allerede i feltet Føj dette websted til zonen. Klik på Tilføj. 

8. Klik på Luk, og klik derefter to gange på OK. 

9. SharePoint-siden spørger for hvert program den er oprettet med efter brugeroplysninger 
(fx Internet Explorer, Windows Stifinder, Word, Excel, osv.). Du skal givetvis indtaste dine 
brugeroplysninger endnu engang i hvert program, men kan så gemme dem. 

 

Tilføj SharePoint lister til Outlook 

1. Start Internet Explorer. 

2. Åbn på din SharePoint-side det ønskede område – fx en kalender, en opgaveliste eller en 
anden liste. 

3. Klik oppe under rubrikken Listeværktøjer på fanen Liste. 

4. Klik under rubrikken Opret forbindelse, og eksportér på Opret forbindelse til Outlook. 

5. Den aktuelle liste åbnes i Outlook. Du skal givetvis bekræfte og indtaste dine 
brugeroplysninger. 

6. Afhængig af indholdstypen bliver listen vist i de forskellige Outlook visninger. 

 

Åben dokumentbibliotek i Windows Stifinder 

1. Start Internet Explorer. 

2. Åbn på din SharePoint-side det ønskede dokumentbibliotek. 

3. Klik oppe under rubrikken Biblioteksværktøjer på fanen Bibliotek. 

4. Klik under rubrikken Opret forbindelse, og eksportér på Åbn med Stifinder. 

5. Det aktuelle dokumentbibliotek åbnes i Windows Stifinder. Givetvis skal du logge på med dine 
brugeroplysninger. 
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Åbn Microsoft Office filer 

1. Åbn på din SharePoint-side det ønskede dokumentbibliotek. 

2. Klik på navnet af den ønskede fil. 

3. Microsoft Office filen åbnes i det pågældende Office program. Bekræft givetvis med OK 
at filen skal åbnes. 

4. Log givetvis på med dine brugeroplysninger for at tillade programmet får adgang til 
SharePoint. 

5. Filen kan nu redigeres. Ændringerne gemmes automatisk i SharePoint. 

 

Tilføj dokumentbibliotek som netværksdrev 

1. Åbn Computer ved at klikke på knappen Start og derefter klikke på Computer. 

2. Klik på Funktioner, og klik så på Opret forbindelse til et netværksdrev. Tryk eventuelt på 
ALT-Tasten for at få vist menuen Funktioner. 

3. Vælg givetvis det ønskede drevbogstave fra listen Drev. Du kan vælge ethvert 
tilgængeligt bogstave. 

4. Indtast i feltet Mappe stien til dit SharePoint dokumentbibliotek – fx: 
https://SIDE.sharepoint.sfp-net.com/Delte dokumenter/ 

5. Hvis du vil oprette forbindelsen hver gang du logger på computeren, skal du sætte 
flueben ved Opret forbindelse igen ved logon. 

6. Klik på Udfør. 

7. Indtast givetvis dine brugeroplysninger for at logge på. 

8. Computeren er nu forbundet med SharePoint og har tilsluttet dokumentbiblioteket som 
netværksdrev. 
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Mac OS X 

Åbn Microsoft Office filer 

1. Åben på din SharePoint-side det ønskede dokumentbibliotek. 

2. Klik på navnet af den ønskede fil. 

3. Microsoft Office filen åbnes i det pågældende Office program. Bekræft givetvis med OK 
at filen skal åbnes. 

4. Log givetvis på med dine brugeroplysninger for at tillade programmet får adgang til 
SharePoint. 

5. Filen kan nu redigeres. Ændringerne gemmes automatisk i SharePoint. 

 

Sæt op Microsoft Document Connection 

Programmet Microsoft Document Connection medleveres som del af Microsoft Office 2008 og 2011. 
Vær opmærksom på at programmet givetvis ikke er del af alle Office varianter. 

1. Start programmet Microsoft Document Connection. 

2. Klik i menuen Document Connection på Indstillinger. 

1. Kontroller at fluebenet ved Enable Basic authentication er sat. Luk efterfølgende vinduet 
Indstillinger. Alle forbindelser til SharePoint serveren er altid krypteret. 

3. Klik i hovedvinduet på Add Location og derefter på Connect to a SharePoint Site. 

2. Indtast i feltet Address adressen til din SharePoint-side – fx: https://SIDE.sharepoint.sfp-
net.com/default.aspx 

4. Klik på Connect. 

5. Log givetvis på med dine brugeroplysninger.  
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Brugere & tilladelser 

Adgangstilladelserne for de enkelte områder i SharePoint kan indstilles individuelt. Således kan 
områder fx spærres fuldstændig for brugere eller kun gives adgang til med læse-tilladelser. I 
dokumentbiblioteker kan tilladelserne indstilles pr. mappe og fil. 

Administratorer kan altid oprette nye SharePoint brugere via vores kontrolpanel. Så snart en bruger er 
oprettet, kan der gives individuelle tilladelser i SharePoint. 

Bruger tilladelser 

Giv tilladelser 

1. Åben på din SharePoint-side det ønskede område du vil give tilladelser til – fx et 
dokumentbibliotek, en kalender, en opgaveliste eller en anden liste. 

2. Klik oppe under rubrikken Biblioteksværktøjer / Listeværktøjer på fanen Bibliotek / Liste. 

3. Klik under rubrikken Indstillinger på Bibliotekstilladelser / Listetilladelser. 

4. Skulle tilladelserne nedarves fra et overordnet område, kan du enten klikke på 
Administrer overordnet, for at redigere de overordnede tilladelser, eller på Stop 
nedarving af tilladelser, for at indstille individuelle tilladelser til det valgte område. 

5. Klik på Giv tilladelser. 

6. Klik på adressebogs-ikonet for at søge efter brugere og grupper. 

7. Der åbnes et nyt vindue. Indtast som søgeord fx navnet på den ønskede bruger og klik så 
lup-ikonet. 

8. Dobbeltklik på den ønskede bruger i oversigten og klik så på OK. 

9. Vælg hvilke tilladelser der skal gives. 

10. Klik på OK for at give tilladelserne. 

 

Rediger tilladelser 

1. Åben på din SharePoint-side det ønskede område du vil give tilladelser til – fx et 
dokumentbibliotek, en kalender, en opgaveliste eller en anden liste. 

2. Klik oppe under rubrikken Biblioteksværktøjer / Listeværktøjer på fanen Bibliotek / Liste. 

3. Klik under rubrikken Indstillinger på Bibliotekstilladelser / Listetilladelser. 

4. Skulle tilladelserne nedarves fra et overordnet område, klik på Administrer overordnet, for 
at skifte til de gældende tilladelser. 

5. Sæt flueben ved de ønskede brugere. 

6. Klik på Rediger brugertilladelser. 

7. Tilpas de ønskede tilladelser og bekræft med OK. 
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Fjern tilladelser 

1. Åben på din SharePoint-side det ønskede område du vil give tilladelser til – fx et 
dokumentbibliotek, en kalender, en opgaveliste eller en anden liste. 

2. Klik oppe under rubrikken Biblioteksværktøjer / Listeværktøjer på fanen Bibliotek / Liste. 

3. Klik under rubrikken Indstillinger på Bibliotekstilladelser / Listetilladelser. 

4. Skulle tilladelserne nedarves fra et overordnet område, klik på Administrer overordnet, for 
at skifte til de gældende tilladelser. 

5. Sæt flueben ved de ønskede brugere. 

6. Klik på Fjern brugertilladelser. 

7. Bekræft med OK. 

 

Kontrollér tilladelser 

1. Åben på din SharePoint-side det ønskede område du vil give tilladelser til – fx et 
dokumentbibliotek, en kalender, en opgaveliste eller en anden liste. 

2. Klik oppe under rubrikken Biblioteksværktøjer / Listeværktøjer på fanen Bibliotek / Liste. 

3. Klik under rubrikken Indstillinger på Bibliotekstilladelser / Listetilladelser. 

4. Klik på Kontrollér tilladelser. 

5. Klik på adressebogs-ikonet for at søge efter en bruger eller gruppe. 

6. Der åbnes et nyt vindue. Indtast som søgeord fx navnet på den ønskede bruger og klik så lup-
ikonet. 

7. Dobbeltklik på den ønskede bruger i oversigten. 

8. Klik på Kontrollér nu. 

9. Du får vist detaljerne for brugerens tilladelser for det valgte område. 

 

Grupper 

Med fordel kan tilladelser gives via gruppevis. Alle brugere der tilføjes en gruppe får automatisk de 
samme tilladelser der er blevet givet gruppen. Bliver en bruger senere fjernet fra gruppen, fjernes 
samtidig tilladelserne der var givet via gruppen. 

Opret gruppe 

1. Klik i menuen Webstedshandlinger på Webstedstilladelser. 

2. Klik under rubrikken Tildel på Opret gruppe. 

3. Indtast det ønskede Navn til gruppen og tilpas de andre indstillinger som ønsket. 

4. Giv gruppen givetvis, under Giv gruppetilladelser til webstedet, direkte tilladelser til hele 
SharePoint siden. 

5. Klik på Opret. 

6. Gruppen oprettes og der skiftes til gruppevisning hvor du fx har mulighed for at tilføje 
brugere til gruppen. 
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Tilføj bruger til gruppe 

1. Klik i menuen Webstedshandlinger på Webstedstilladelser. 

2. Klik på den ønskede gruppe i oversigten. 

3. Klik på Ny. 

4. Klik på adressebogs-ikonet for at søge efter brugere og andre grupper. 

5. Der åbnes et nyt vindue. Indtast som søgeord fx navnet på den ønskede bruger og klik så 
lup-ikonet. 

6. Dobbeltklik på den ønskede bruger i oversigten og klik så på OK. 

7. Klik på OK for at tilføje brugeren til gruppen. 

 

Fjern bruger fra gruppe 

1. Klik i menuen Webstedshandlinger på Webstedstilladelser. 

2. Klik på den ønskede gruppe i oversigten. 

3. Sæt flueben ved de ønskede brugere, der skal fjernes fra gruppen. 

4. Klik på Handlinger og så på Fjern bruger fra gruppe. 

5. Bekræft med OK. 

 

Vis gruppetilladelser 

1. Klik i menuen Webstedshandlinger på Webstedstilladelser. 

2. Klik på den ønskede gruppe i oversigten. 

3. Klik på Indstillinger og så på Vis gruppetilladelser. 

4. Der åbnes et nyt vindue hvori de tildelte gruppetilladelser vises. 
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Tilpas SharePoint områder 

Du kan tilpasse Hosted SharePoint fuldstændig efter dit individuelle behov. Du kan løbende oprette 
flere undersider, dokumentbiblioteker, lister og andre områder. Ligeledes kan eksisterende områder 
tilpasses. 

Opret nye områder 

Rediger eksisterende områder 

 

SharePoint Designer (til Windows) 

Med programmet Microsoft SharePoint Designer kan SharePoint tilpasses helt individuelt. Med 
programmet er det fx muligt at programmere egne udvidelser til SharePoint eller oprette specielle 
visninger til en data. 

Vær opmærksom på at spørgsmål til brug af SharePoint Designer ikke er del af den almindelige 
support. 

Rediger SharePoint område i SharePoint Designer 

1. Åben på din SharePoint-side det ønskede område du vil give tilladelser til – fx et 
dokumentbibliotek, en kalender, en opgaveliste eller en anden liste. 

2. Klik oppe under rubrikken Biblioteksværktøjer / Listeværktøjer på fanen Bibliotek / Liste. 

3. Klik under rubrikken Tilpas bibliotek / Tilpas liste på Rediger bibliotek / Rediger liste. 

4. Den valgte liste åbnes i SharePoint Designer. Er programmet ikke installeret på din 
computer endnu, tilbydes en gratis download. 


