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Vejledning til ZIP af filer fra SkoleIntra, fra både 
dokumentarkiv og samlemapper 
Allerførst: Husk at rydde op i filerne! Der er ingen grund til at zippe noget, som er uaktuelt. 

ZIP-filer fra dokumentarkivet 

 
Det er muligt at zippe filer fra alle niveauer i dokumentarkivet. Vælg at zippe fra et niveau, 
hvor det er til at genkende mappenavnet. 
 

Ikonet  findes som nr. 2 i linjen fra højre side af skærmbilledet. 
Klik på ikonet, og boksen med orange kant og spørgsmålet om, hvorvidt man mener det, 
kommer nederst. Vælg pilen ud for Gem > Gem som. Vælg den mappe på pc’en, hvor zip-filen 
skal gemmes: 

 
Når der er trykket på Gem, er zip-filen gemt i mappen. Der kvitteres sådan: 

 
Klik på x til højre og gå videre til næste mappe i dokumentarkivet, som skal gemmes. 
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ZIP-filer fra samlemapper 
I samlemapperne kan man kun zippe fra de enkelte faneblade, dvs. på ”nederste” niveau. 

 

Ikonet  findes her længst til højre over rækken af dokumenter. 
Selve zip-filen gemmes på nøjagtig samme måde som i dokumentarkivet, se side 1. 
 

Arkiver ZIP-filerne det rigtige sted 
Det er lettest at gemme alle zip-filer på selve pc’en. Efter at alle nødvendige zip-filer er 
dannet, så kan filerne flyttes til en GO-sag eller Google Drev sådan: 
GO GetOrganized 

Find den rigtige sag, klik på  i ikon-linjen. Stifinder åbner med den korrekte sti ind i GO. I 
den venstre menu klikker man sig hen på det sted på PC’en, hvor Zip-filen er placeret. Marker 
zip-filen, kopier den (Ctrl+c) og brug nu den lille ”tilbage-pil” i Stifinder (eller Alt+), til det 
atter er indholdet af GO-sagen, der vises. Indsæt zip-filen (Ctrl+v). 
 
Google Drev 

Find den rigtige mappe, klik på  i øverste venstre hjørne. Vælg Filupload og find 
den korrekte zip-fil via Stifinder, som nu åbnes. Klik på filen og klik på Åbn.  
Nu gemmes zip-filen. Den kan ikke umiddelbart åbnes i Google Drev. Højreklik og enten 
”Download” til pc eller ”Åbn med” en app, som skal hentes. Måske mest smart at udpakke zip-
filen på egen pc inden upload til Google Drev. 
 

Udpakning af ZIP-filer 
Når der er behov for at finde dokumenter i zip-filen, så gå i Stifinder (kan også ske fra GO) og 
vælg filen, klik på Pak ud under det lyserøde felt: 

 

 
Herefter klik på Udpak alle, og nu oprettes en ny, helt almindelig filmappe, hvor alle filerne er 
pakket ud og lige til at bruge. 
 

God arbejdslyst! 
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