
Dropbox - gratis online lagerplads
Jeg vil i denne guide forklare lidt om hvad Dropbox er og også hvordan du får mest
mulig plads på Dropbox.
Dropbox er kort sagt en service hvor du har dine data lagt til backup på både
nettet og din egen computer.
Skrevet den 31. Jan 2011 af heinzdmx I kategorien Programmer / Generelt | 

Hvad er Dropbox?

Dropbox er et sted hvor du krypteret kan opbevare dine filer online. Det er gratis (der er  dog også en pro
version med mere plads) og i skrivende stund er der klienter til Windows, Mac, Linux, iOS og Android.

Det gør det også nemt at synkronisere filer mellem flere computere. Derudover findes der et webinterface
hvor du nemt kan finde filerne selvom du ikke er i nærheden af din egen computer.

Når du installere Dropbox vil mappen hvor du placere Dropbox automatiske synkronisere med serveren og
derved har du altid de nyeste filer. Dropbox understøtter at dele filer mellem flere brugere, så du f.eks. i
en arbejdsgruppe kan dele din projektmappe med de andre fra gruppen.

Hvad gør jeg så for at få mest mulig plads?

Alt du skal gøre er samlet i følgende steps og tager omkring 20 minutter at gøre.

1. Opret dig på Dropbox. Som udgangspunkt har alle Dropbox brugere 2 GB gratis plads.
Derudover har Dropbox et referalsystem der gør at ved oprettelse via en eksisterende Dropbox brugere så
får begge parter 250 mb ekstra gratis lagerplads. Derfor vil det gavne os begge hvis du opretter dig på
følgende link:
http://db.tt/IgZZUnR

---- EDIT ----
Du kan selvfølgelig også oprette dig uden at bruge mit link. Gå til https://www.dropbox.com/register og
registrer dig. Bemærk dog at du i så fald ikke får 250 mb ekstra plads, da du ikke har registreret dig via
referal.
---- Slut på EDIT -----

Så langt så godt, nu har du 2250 mb gratis plads.

2. Gennemfør følgende 5 steps hvilket giver dig 640 mb ekstra plads:
https://www.dropbox.com/free
Omfatter bl.a. at du skal skrive hvorfor du kan lide Dropbox, måske du vil vente med det til du har lært
tjenesten bedre at kende?
Nu burde du gerne have 2890 mb plads.
3. Gennemfør deres guidet tur der giver et godt indblik i hvorfor at Dropbox er genialt
Derudover er der 4 andre steps du skal gennemfører og så har du 250 mb ekstra:
https://www.dropbox.com/gs

Og du har nu 3140 mb plads.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://db.tt/IgZZUnR
https://www.dropbox.com/register
https://www.dropbox.com/free
https://www.dropbox.com/gs


3. Dropquest

Af historiske årsager kan du se guiden her:
http://dl.dropbox.com/u/11778443/Dropquest2011.txt

Bemærk dog at Dropquest 2011 ikke længere er åben og du derfor ikke kan få den 1 GB ekstra der var
muligt.

4. Referalprogram

Det er derudover muligt at få et personligt link som du kan give andre der skal til at oprette en bruger på
Dropbox og på den måde få mere plads (som jeg også skrev i 1. ). Du får 250 mb plads pr person der
melder sig til via dit link. Det er op til maksimum 2,5 GB plads.
Referalprogrammet kan ses her:
https://www.dropbox.com/referrals
og du kan se din status her:
https://www.dropbox.com/account/referrals

5. Student

Derudover har Dropbox et program for studerende, der går ud på at alle studerende får dobbelt op på
referals. Dvs. hvor man som almindelig bruger for 250 mb får studerende 512 mb. Derfor kan man komme
op på 18 GB samlet vha. referal.

Du skal gå ind på
https://www.dropbox.com/edu

og skrive din skole email. En hotmail email vil ikke virke. Tjek om den bliver valideret. Hvis den ikke gør
må du klikke på linket i bunden der hedder "All schools are eligible, even those without .edu domains. If we
missed your school, please fill out this form."

Så skal du lige skrive en kort beskrivelse af din skole og hvilken email den har. Så burde de tilføje den til
listen af tilmeldte email's.

PS. jeg er godt klar over at dette kan opfattes som reklame, for at jeg får mere plads, derfor har jeg forsøgt
at gøre lidt ud af at forklare hvad du kan bruge det til, og hvordan en nyoprettet bruger får mere plads.

Kommentar af repox d. 19. Jan 2011 | 1

Føj - tænk engang at bruge en guide til at rage ekstra diskplads til sig...
Ja, det er reklame - og usselt gjort endda, selvom du indrømmer det...

Kommentar af repox d. 19. Jan 2011 | 2

Jeg uddyber lige min første kommentar, da den lyder mere harskt end den er.

Jeg synes det er super at du poster en walkthrough til deres Dropquest - det er lige vilkår for alle og giver
gratis-brugerne, som er meget glade for tjenesten, mulighed for at få mere ud af den.

Jeg synes dog ikke det er i orden at du så åbenlyst forsøger at få dig den mulige diskplads der kan hentes
via referal programmet - jeg finder metoden ussel, da kanalen i brug ikke er din, du giver ikke folk
mulighed for ikke at støtte dit projekt med at skrabe plads. Du føjer også spot til skade ved at erkende det
til sidst og så endda fortælle at du vil rette guiden til, såfremt nogle (for os ukendte) kriterier er opfyldt,

http://dl.dropbox.com/u/11778443/Dropquest2011.txt
https://www.dropbox.com/referrals
https://www.dropbox.com/account/referrals
https://www.dropbox.com/edu


hvad jeg kun kan læse som at hvis du har fået nok referal bonus.

Kommentar af heinzdmx d. 19. Jan 2011 | 3

Jeg uddyber lige hvad du snakker. Dropquest løber frem til d. 5/2-2011. Derefter redigere jeg guiden så
Dropquest ikke er en del af det. Jeg redigere også lige artiklen så der er mulighed for at oprettte sig uden
at støtte mig.

Kommentar af heinzdmx d. 19. Jan 2011 | 4

Jeg har tilføjet en ændring af artiklen. Sig til hvis du stadig synes at det er svinsk.
Jeg synes jeg klart udtrykker at jeg får noget ud af det og har også forsøgt at gøre noget ud af det, så det
ikke kun er mig der får ud af det.

Kommentar af repox d. 19. Jan 2011 | 5

Alene det at du giver folk en åbenlys mulighed for ikke at bruge dit referal link er godt nok til mig. Så igen -
thumbs-up for Dropquest delen (den får du 4 stjerner for fra mig) - jeg håber at når Dropquesten er slut, at
din redigerede guide kommer til at indeholde informationer om deres referal program og de muligheder
som det giver.

Kommentar af heinzdmx d. 19. Jan 2011 | 6

Jeg er glad for din feedback, omend den var lidt for hård efter min mening. Men nogle gange er det jo også
nødvendigt.

Jeg havde helt glemt at tænke på at referal programmet med på en anden måde end det der er nu. Det er
selvfølgelig en ting der skal med, så en dag hvor jeg har tid lægger jeg det i artiklen.

Kommentar af js_delphi d. 24. Jan 2011 | 7

Fin guide, med gode tips til at skaffe mere plads for nyoperettede brugere.
At skribenten selv evt. faar noget ud af det, aendrer vel ikke noget for den nyoperettede bruger.
Hvordan i alverden kan det tolkes saa negativt?

>>Føj - tænk engang at bruge en guide til at rage ekstra >>diskplads til sig...

Bare rolig repox, der skal nok vaere diskplads nok til dig ogsaa...!

Kommentar af js_delphi d. 24. Jan 2011 | 8

Ioevrigt er det praecist det, Dropbox oensker at opnaa:
give eksisterende brugere et encitament til at skaffe nye brugere. Det er i dette tilfaelde saa lykkes, da
heinzdmx fandt det umagen vaerd at skrive en artikel som denne.

Det med at "rage ekstra diskplads til sig" er altsaa ligefrem oensket fra Dropbox' side. At du saa faar ondt i
r.... af det, burde ikke interessere andre.

Kommentar af repox d. 25. Jan 2011 | 9

#7 samt #8
Jeg har masser af diskplads - jeg betaler for min konto, så det er således ikke der skoen klemmer. Det der
klemmer er at bruge en åben og ucensureret kanal til at rage til sig - uanset om udbyderen er Dropbox,
Servage eller andre affiliate programmer.



Hvis det skal være tilladt, kan jeg I øvrigt ikke se problemet i at en nyligt slettet guide også tillod sig at
tigge efter PayPal donationer, fordi hans link åbenbart måtte være det værd. Eller at folk nu begynder at
oprette 'guides' til diverse websites med affiliate programmer for at få ekstra bandwidth, ekstra plads,
gratis hosting i x antal måneder, få pengebonusser eller lignende for at referere til diverse tjenester.
Herregud, da - lad os bare være skideligeglade med hvad folk hælder i de guides - en lille bonus her og der
skader jo ikke...

Alligevel interesserede det dig så ganske voldsomt at du faktisk måtte knytte to kommentarer til min
irritation over det, på trods af du faktisk forsøger at understrege ligegyldigheden over min irritation - jeg
hopper gerne på dit flamebait - men som du selv siger, så burde det ikke interessere andre...

Kommentar af thadoews d. 27. Jan 2011 | 10

Det er smart. Vi bruger DropBox på mit studie. Simpelt og nemt at dele flere filer imellem mange på
samme tid. Og det er hurtigt!

Kommentar af UlrikOne d. 30. Jan 2011 | 11

Jeg synes det er en god guide - også selv om du snedigt nok benytter den til at rage lidt referalpoints til dig
selv. Men jeg synes det er berettiget, idet at dit referal link også giver tilmelderen 250 MB ekstra. Så det er
altså ikke kun til gavner for dig, men også læseren af din artikel.

Jeg havde en Dropbox konto i forvejen med 2,250 GB plads, som jeg brugte flittigt. Nu har jeg 3,13 GB. Så
thumbs up! Dog SÅ ærgeligt at jeg kom for sent til Dropquest!

Takker!

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 30. Jan 2011 | 12

Du burde skrive om dropquest i en separat artikel, så denne ikke kommer til at stå som nyeste artikel -
igen.

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 30. Jan 2011 | 13

#11 iflg. artiklen løber Dropquest til 5/2 ....

Kommentar af heinzdmx d. 31. Jan 2011 | 14

Ifølge http://blog.dropbox.com/?p=659

Har de besluttet at afslutte DropQuest tidligere end de havde sagt. Så jeg redigere artiklen nu (for sidste
gang).

Kommentar af heinzdmx d. 31. Jan 2011 | 15

@john

Jeg var faktisk heller ikke klar over at en artikel røg op i toppen i "seneste" hvis man redigerede den. Det
er den første artikel jeg har skrevet, så det tager jeg med til næste gang jeg overvejer at skrive en.

Nu kom der også lidt med om deres program for studerende.

offtopic: synes det er mærkeligt jeg ingen mails får om kommentarer til artiklen?

http://blog.dropbox.com/?p=659


Kommentar af techboy992 d. 22. Feb 2011 | 16

Jeg syntes det er helt iorden, der mange brugere der faar glaede af den guide uanset om der en der faar
mere gratis plads ud af det.

Nu behoever jeg ikke bruge det for jeg har unlimited plads gennem mit webhotel.

Faktisk unlimeted alt.
Domains
databases
trafik.
emails

men jeg betaler self. ogsaa for det men jeg faar meget for de soelle 39$ om maaneden.

Kommentar af pstidsen d. 04. Mar 2011 | 17

Fin guide. Produktet er SUPER! Synes det er okay at du giver mulighed for at læseren får mere plads, at du
også får det er jo bare win win. Godt at du har rettet, så der er mulighed for at undgå at støtte dig. Så
længe den mulighed er der, generer det ikke mig ;)

Kommentar af Simon14 d. 20. Aug 2011 | 18

repox måske burde du ikke være på et forum når du er så gnaven..

Kommentar af edinmdk d. 20. Nov 2011 | 19

Indlæg hvordan du kan få helt op til 8GB gratis på DROPBOX!! http://edinm.dk/?p=406

Kommentar af pstidsen d. 26. Jan 2012 | 20

#19: Det står jo allerede i guiden...

Kommentar af Mr_H4mm3r (nedlagt brugerprofil) d. 29. Jan 2012 | 21

Kan ikke se hvorfor folk er forarget over han giver link til sin egen; Han får mere ud af det, vi/jeg får mere
ud af det :-)

Tak :D

Kommentar af deboss d. 23. Feb 2012 | 22

Alletiders - Der fik jeg lige lidt ekstra plads ved nogle ting jeg ikke kendte..

Tak for det!! :)

Kommentar af heinzdmx d. 08. May 2012 | 23

For at artiklen ikke ryger helt til tops igen, så tilføjer jeg lige nogle få ændringer i en kommentar:

- Alle får 500 mb ved referal og derfor behøver man ikke tilmelde sig som student

- Hvis du installere Dropbox på din Android telefon og lader den lave automatisk billedupload, så får du op
til 3 gb med 500 mb ad gangen

http://edinm.dk/?p=406


- DropQuest 2012 starter 12 maj 2012, og igen er der 1 GB på højkant til dem der gennemføre
  Se http://blog.dropbox.com/?p=1194

Kommentar af stebit d. 05. Sep 2012 | 24

Rigtig god guide :)

http://blog.dropbox.com/?p=1194

