
Midlertidig pladslagring
Vi kender det godt, man er ude hos en kammerat, og skal have noget med hjem,
men han har ingen brænder, eller noget andet går dig på, her er en løsning jeg tit
benytter mig af.
Skrevet den 07. Mar 2009 af cyberz I kategorien E-løsninger / Generelt | 

Hvis det drejer sig om sølle 3½ MB er det sjældent man gidder brænde en CD, og aldrig mere vil man
tænke på at splitte filen op og dele den ud på flere disketter... (I hate disketter!)

Der er en gratis tjeneste på dropload.com hvor du kan have op til 50 MB til at ligge i op til 48 timer, det er
lige nok til at have en stor fil eller flere med dig op til en kammerat eller med hjem.

Man skal bare oprette en bruger, logge ind, og så har du den dejlige simple betjening, du skal indtaste
modtagerens e-mail..

(så modtager brugeren der har den e-mail en mail om at du har lagt en fil ud på nettet til ham [eller
hende])

og så skal du finde stien på computeren hvor filen ligger.

så trykker man på knappen "drop it" og så uploader man filen til deres system...

Filen er ikke tilgængelig for personer der ikke modtager e-mail'en med adgangs URL'en i, og derfor ligger
filen i sikkerhed.

Filen må ikke indeholde materiale der er kopieret ulovligt, eller andre former for ulovligheder, f.eks.
børneporno.

Uanset om modtageren henter filen 1, 2 eller 234 gange vil den kun ligge der i 48 timer, dvs. at også selv
om man måske slet ikke får den hentet, vil den også blive fjernet.

Jeg syntes at det er en dejlig service med et navn der er til at huske, og derfor er det nemt at komme i
tanke om de gange man skal bruge det.

Prøv det, det funker bare så godt, og det er ærlige nørder der står bag, som kun tjener på de frivilige
donationer af penge.

Kommentar af nanoq d. 04. Jun 2004 | 1

Et udmærket tip. Men det har intet med en artikel at gøre.

Kommentar af janomel d. 13. Nov 2005 | 2

Takker for tippet... Meget brugbart.. Hvis man ikke lige har sin egen FTP server. Hvis man har en FTP er
dette lige meget. Jo der findes USB stick som er nemt at have med rundt. Men det her er endnu nemmer
og hvis det er nemt og enkelt er det lige noget for mig. Men sådan er vi så forskellige. Til alm. og lovligt
brug, når man langt med 100 mb. Dækker vel rigtig manges behov. Klart hvis man er grafisk eller reklame
virksomhed som sender monster store filer. Kan det være meget lidt plads. Men de bruger vel næppe
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sådan løsninger. Vi andre får noget der er gratis og nemt at have med at gøre.
Jeg syntes det er en god service for os der har rent mel i posen!

Kommentar af mora d. 07. Jun 2004 | 3

Kommentar af webmasterdk d. 10. Jun 2004 | 4

Fin løsning i mangel på andet....
dog finder jeg upit.dk mere brugbar, da dette ikke kræver nogen form for registrering...

Kommentar af mc_goblen d. 04. Jun 2004 | 5

Hmm ja... - Ligger du inde med en USB-key eller andet, er der ikke så meget at komme efter, i denne
artikkel... - men det er da en okay hjemmeside at kende til...

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 04. Jun 2004 | 6

Ufatteligt at jeg betalte for dette totalt ubrugelige tip - det har jo intet med en artikel at gøre!

Kommentar af nicklasb d. 03. Jun 2004 | 7

.. troede vi skulle have metoden!! Altså metoden til flytning af data, fra computere uden internet (noget
andet), brændere eller zip-drev..!
Hvis der er internet på vælger jeg sgu nok bare at sende det pr email, og eventuelt hente det via webmail..
såå..
men dumpekarakter kan jeg nu heller ikke nænne at give den! så har vurderet den til "dårlig"

Kommentar af drj68 d. 10. Jun 2004 | 8

lol hvor er den ringe!!

Kommentar af beebaa d. 21. Aug 2008 | 9

Jeg syntes informationen her er for lille til at kalde det en artikel.

Kommentar af kenp d. 05. Jun 2004 | 10

Kommentar af miethe d. 22. Jul 2006 | 11

Det er et fint tip. Tak for det.
miethe

Kommentar af burzum d. 07. Jun 2004 | 12

This is shitty, don't buy.

Kommentar af viciodk d. 02. Jul 2004 | 13

Kommentar af alichu d. 17. Nov 2005 | 14

Godt tip



Kommentar af mobius6 d. 20. Nov 2005 | 15

ja, eller en af de andre gratis ftp services som ikke sletter tingene efter 48 timer
..det står skidt til for "artiklerne" på E

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 06. Jun 2004 | 16

måske man skulle slå ordet artikel op, for det her er ikke mit indtryk af en artikel

Kommentar af aqfi d. 07. Jun 2004 | 17

Sende filer pr. mail er da også en anden mulighed, eller ta sin egen harddisk og kopier det man nu skal
kopier!

Kommentar af kaspersmith d. 17. Jan 2006 | 18

Du kunne da bare linke uden at tage 5 point for det :S


