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Produktblad
FTP v1.0

Filöverföring - Lämnafiler på vår FTP-server

Länk till inloggning: ftp://kundftp.layout-dekor.se/homes

Kontakta oss på telefon 0158-132 00 eller mail webshop@layout-dekor.se när 

Ni lagt upp filer eller om ni saknar inloggningsuppgifter.

Ladda upp filer direkt i Windowsutforskaren

Gäller datorer med Windowsversion XP eller nyare.

1.) Öppnar ett nytt utforskarfönster.  Detta gör du snabbast genom att trycka 

in ”win” knappen och bokstaven E på ditt tangentbord. 

2.) Skriv in ftp://kundftp.layout-dekor.se/homes i utforskarens adressfält.

3.) Logga in med det användarnamn och det lösenord som du har fått från 

Layout & dekor. Får du felmeddelanden trots att du är säker på att användar-

uppgifterna är korrekta se rubriken ”Felsökning” längre ned i texten.  

4.) Navigera fram till mappen du vill ladda upp dina filer till, det vill säga 

dubbelklicka på mappen med ditt användarnamn. 

5.) För att flytta dina filer från din dator till utrymmet på servern så kan du 

enkelt kopiera filerna på datorn och sedan klistra in dem i rätt mapp på 

servern, du kan även dra och släppa filerna till rätt mapp så kopieras dem över.

Ladda upp filer med Internet Explorer

1.) Starta webläsaren Internet Explorer

2.) Skriv in adressen till inloggningssidan i adressfältet. 

ftp://kundftp.layout-dekor.se/homes

 

3.) Logga in med det användarnamn och det lösenord som du har fått från 

Layout & dekor. 

4.) På skärmen ser du FTP-rot för kundftp.layout-dekor.se

Navigera fram till mappen du vill ladda upp dina filer till, det vill säga klicka på 

länken/mappen med ditt användarnamn.

5.) Sedan behöver du välja ”Öppna FTP-platsen i Utforskaren” Detta gör du 

genom att följa instruktionerna i det webbläsarfönster som är öppet på 

skärmen.

6.) För att flytta dina filer från din dator till utrymmet på servern så kan du 

enkelt kopiera filerna på datorn och sedan klistra in dem i rätt mapp på 

servern, du kan även dra och släppa filerna till rätt mapp så kopieras dem över.

Öppna FTP platsen i utforskaren



Mac 

Cyberduck 

(http://cyberduck.io/)
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Produktblad
FTP v1.0

Filöverföring - Lämnafiler på vår FTP-server

FLadda upp filer med FTP-client

FTP-client är ett program som du installerar och använder du för överföring 

filer mellan din dator och en FTP-server.

Rekommenderade kostnadsfria program

PC

FileZilla 

(https://filezilla-project.org/)

Inställningar

Serverhost/värd: kundftp.layout-dekor.se/homes

OBS! Överföringsläget måste vara inställt på Aktiv FTP

 

Skicka filer med webbstjänsten Sprend

Vi rekommenderar även filöverföringstjänsten Sprend.com för stora filer. 

Tjänsten är gratis och är tillgänglig via din webbläsare. Du kan bara skicka en 

fil åt gången så har du fler måste du ”zippa” filerna.

www.sprend.com

Felsökning

Om du lyckas logga in till FTP-servern men inte kan se innehållet i mapparna, 

eller inte kan ladda upp några filer så är det troligtvis en inställningen för 

överföringsläge som behöver ändras.

Rätta till detta problem på följande sätt:

1.) Öppna din webbläsare Internet Explorer.

2.)  Klicka på "Verktyg” (Tools) i toppmenyn. Om du inte ser någon menyrad i 

överkanten av din webläsare så får du fram den genom att trycka på ”alt” 

knappen på ditt tangentbord.

3.)  Välj ”Internetalternativ” (Internet Options) i verktygsmenyn.

4.) Gå till fliken ”Avancerat” (Advanced).

5.) En bit ner under rubriken "Websökning” (Browsing) hittar du inställningen 

”Använd passiv FTP” (Use passive FTP). Detta alternativ ska ej vara förbockat, 

så ta bort bocken och klicka på  ”Verkställ” och ”ok”.

 


