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Bakgrund 
FileCentral (http://www.filecentral.se) är en webbaserad tjänst för att skicka filer 

som är för stora för att mejla. Tjänsten vänder sig i första hand till professionella 

användare med behov av att skicka stora dokument och filer i sin 

yrkesutövning. 

Det finns en del tekniska begränsningar med en tjänst som använder sig av 

webbläsarens funktioner för uppladdning av filer. Bl.a. kan filerna normalt inte 

vara större än 2 GB och dessutom blir uppladdningen känslig för störningar. En 

liten störning i kommunikationen medför att man måste börja om hela 

uppladdningen. Detta kan vara ett irritationsmoment inte minst om man laddar 

upp stora filer och har begränsad bandbredd. Det är inte heller helt ovanligt 

med andra typer av avsiktliga begränsningar i brandväggar och liknande. 

FileCentral Desktop är en applikation som man som användare kan installera 

på sin dator och som löser flertalet av dessa problem. Genom att dela upp 

uppladdningen i flera mindre delar och dessutom erbjuda stöd för automatiska 

omförsök vid uppladdning kan tillförlitligheten ökas avsevärt.  

Systemkrav 
FileCentral Desktop finns för Windows och Mac. 

http://www.filecentral.se/
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Installation 
Man installerar programmet genom att ladda ned rätt version för det 

operativsystem man användar och köra installationsprogrammet. 

När man startar programmet första gången kommer man direkt till fliken för 

kontoinställningar. Där anger man server, språk samt användarnamn och 

lösenord. Användarnamnet är samma som man använder i webbversionen av 

tjänsten. Saknar man användarnamn måste man först registrera sig på 

http://www.filecentral.se. 

Man kan testa att man angett rätt uppgifter genom att klicka på ”Testa login”. Då 

görs ett anrop till servern och användaruppgifterna verifieras. 

Byter man språk så ändras språket direkt. För närvarande går det att välja 

mellan språken svenska och engelska. 

 

 

 

http://www.filecentral.se/
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Skicka filer 
Man skapar sin sändning och startar uppladdningen på fliken ”Skicka filer”. Här 

kan man välja en eller flera filer och ange en eller flera mottagare. Man kan 

också skriva in ett meddelande till mottagarna. Det går att välja filer antingen 

genom att klicka på ”Välj fil(er)” eller genom att dra filer från skrivbordet  och 

släppa dessa i fillistan. 

Kontotypen (gratis eller betalande) avgör hur många filer och mottagare man 

kan ange. 

Genom att högerklicka på en fil eller en mottagare man får man upp en liten 

extra meny där man kan komma åt några ytterligare funktioner som t.ex. att ta 

bort en rad. 

När man lagt till de filer och mottagare man önskar så klickar man på ”Play”-

knappen nere till höger och uppladdningen startar. Längst ned på sidan ser 

man status för uppladdningen och det går att pausa uppladdningen om man så 

önskar. 

När uppladdningen är avslutad (eller pausad) kan man klicka på ”Rensa” för att 

börja om med en ny uppladdning. 

Liksom i webbtjänsten går det att välja språk för det mejl som går iväg till 

användarna och om man vill ha mejl när mottagarna laddat ned första filen. 
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Historik 
Under fliken historik är det tänkt att man ska kunna se sina skickade filer. För 

närvarande måste man logga in på http://www.filecentral.se för att se dessa. 

Det är också där man kan ta bort en aktiv sändning eller en pågående 

uppladdning som blivit avbruten. 

Avbrutna uppladdningar 
Om en uppladdning avbryts på ett felaktigt sätt kan jobbet ligga kvar öppet . Går 

man in i webbgränssnittet och titta under ”Skickade filer” så ser man då rader 

liknande dessa: 

Pågående uppladdning. Startades 2010-11-03 15:42. Ta bort »  

 

Pågående uppladdning. Startades 2010-11-02 21:21. Ta bort » 

Vet man med sig att man inte har några pågående uppladdningar kan man ta 

bort dessa. De rensas bort automatiskt efter 24 timmar. 

Övrigt 
Stänger man ned applikationen sparas de ifyllda uppgifterna tills nästa gång 

man startar applikationen igen. Håller man på att ladda upp en fil när man 

stänger applikationen får det samma effekt som att pausa sändningen innan 

stängning. 

Vi rekommenderar att man inte använder svenska (eller andra nationsunika) 

tecken i filnamn. Speciellt på Mac är risken stor att dessa inte ser rätt ut när 

filen laddats upp. 

http://www.filecentral.se/

