Mappa till nätverkserver / Map to network drive (in English below)
Från Mac
1. I Finder-menyn klicka på Gå och Anslut till Server (tangentbords genväg cmd-K).
2. I serveradress rutan anger du adressen till nätverksenheten du vill ansluta till.
\\user.ki.s\projects
3. I fältet Serveradress - klicka gärna på plus för att lägga till adressen i favoritlistan.
4. Klicka “Anslut”
5. I pop-up fönstret skriv “User\Ditt KI ID” . Lösenordet är ditt KI lösenord som du har till eposten.
6. Klicka “Anslut” och du är nu ansluten till nätverksenheten.
Från PC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sök efter Den här datorn
Klicka på Anslut nätverksenhet på Verktyg-menyn.
Tryck på ALT om Verktyg-menyn inte visas.
Klicka på en enhetsbeteckning i listan Enhet.
Du kan använda vilken bokstav som helst.
I rutan Mapp skriver du följande sökväg \\user.ki.s\projects

7. Om du vill ansluta automatiskt varje gång du loggar in på datorn markerar du kryssrutan
”Återanslut vid inloggning”.
8. Klicka på Slutför.
9. I pop-up fönstret skriv “User\Ditt KI ID”. Lösenordet är ditt KI e-post lösenord
10. Klicka på Slutför. Datorn är nu ansluten, eller mappad, till nätverksenheten.
11. Mappar kan bli tillgängliga när man ej är uppkopplad genom att högerklicka på de
önskade mapparna och välja ”Alltid tillgänglig offline”. Tänk på att detta inte går för
delade mappar och skall ej göras på gemensamma datorer.
OBS! Om detta inte fungerar, behöver din forskargruppsledare skicka ett mail till Fixit@ki.se och be
dom lägga upp en behörighet till gruppshare till användare (ditt namn) med KI-ID (ditt KI-ID). När
detta är klart försök på nytt!

English:
From Mac
1. In the Finder-menu, click on Go and Connect to Server (cmd-K).
2. In the box for server address, write the network address you want to connect to.
\\user.ki.s\projects
3. In the field for “Server address” – click preferably on plus to add the address to the favorite
list.
4. Click on “Connect”
5. In the pop-up window, write “User\Your KI ID”, password is you KI e-mail password.
6. Click on “Connect” and your computer is connected, or mapped, to the network drive.
From PC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Click Start, and then click the Computer or search for This PC
Click Map Network Drive from the Tools menu
Press ALT if the Tools Menu is not displayed
Click on a device name in the Device
You can use any letter
In the Folder box, type the following address: \\user.ki.s\projects

7. If you want to connect automatically each time you log on to your computer, select the
“Reconnect at logon”
8. Click Finish
9. In the pop-up window, write “User\Your KI ID”, password is you KI e-mail password.
10. Password is your KI e-mail password
11. Click OK, Your computer is now connected, or mapped, to the network device.

PLEASE NOTE! If this doesn´t work your PI needs to send a mail to Fixit@ki.se and ask them to set
up an authorization (behörighet) for you (add your name and KI-ID). When the authorization is set,
try again!

