Spara bilder eller filmer i OneDrive via ipad
OneDrive är det lagringsutrymme personal och elever har tillgång till via
Office 365. Det är en så kallad molntjänst. Materialet som är sparat i
OneDrive går att nå via ipad eller dator.
Logga in
Logga in i OneDrive-appen med din O365-inloggning, om du inte redan är inloggad.
Skapa mapp i OneDrive
Tryck på plustecknet upp till höger – Skapa en mapp.
Skriv in namnet på mappen.
Det går att ladda upp bilder och filmer till OneDrive på två olika sätt.
Ladda upp bilder eller filmer
Inne i OneDrive trycker du på den mapp du vill att
bilderna eller filmerna ska sparas i.
Tryck på plustecknet upp till höger – välj Ladda upp –
Foton och videoklipp – välj Kamerarullen eller det
album du vill ladda upp bilder/filmer ifrån.
Tryck på de bilder/filmer du vill ladda upp – Done
Observera att det är kopior du sparar i OneDrive vilket
innebär att du kan ta bort bilder/filmer i kamerarullen
om du inte vill ha dem på två ställen.

Ett annat sätt att göra samma sak.
Ladda upp bilder eller filmer ifrån Bilder
Tryck på Bilder – välj Kamerarullen eller det
album du vill ladda upp bilder/filmer ifrån.
Tryck på Välj upp till höger – välj de bilder/filmer
du vill ladda upp – ikonen ”pil ut”.
Tryck på OneDrive (ifall ikonen inte syns – välj
Mer och slå på OneDrive, grönt reglage).
Tryck på Filer för att välja i vilken mapp du vill
spara dina foton eller filmer – Ladda upp här.
Observera att det är kopior du sparar i OneDrive
vilket innebär att du kan ta bort bilder/filmer i
kamerarullen om du inte vill ha dem på två
ställen.
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Ladda ner bilder eller filmer ifrån OneDrive
Ladda ner en bild eller film
Öppna den bild/film du vill ladda ner –
tryck på de tre punkterna – Ladda ner.
Bilden/filmen läggs i kamerarullen i
Bilder.
Bilden finns även kvar i OneDrive.

Ladda ner flera bilder eller filmer
Håll ner fingret på en bild/film tills det blir cirklar framför som du kan bocka i och ur. Bocka för
de bilder eller filmer du vill ladda ner – ”pil ut” – Spara foton/Spara videoklipp.
Bilderna/filmerna läggs i kamerarullen i Bilder.
Bilderna och filmerna finns även kvar i OneDrive tills du själv väljer att ta bort dem.
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