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 Rekommenderad konfiguration 
Rekommenderad version av SharePoint: 

 SharePoint 2007 

 SharePoint 2010 

 SharePoint 2013 

 SharePoint Online (Office 365) 

För att arbeta med SharePoint i kombination med Chaos desktop rekommenderas även ett 

dokumentbibliotek på SharePoint som: 

 Tillåter innehållstyper 

 Kräver utcheckning 

 Har versionshantering 

 Har innehållstyper och kolumner som motsvarar de lokala dokumenttyper och 

metatyper som går att konfigurera i Chaos desktop 

 

 Skapa anslutning till SharePoint 

Starta Chaos desktop. Klicka på Anslutningar på fliken System  Konfiguration. Dialogrutan 

för Anslutningskonfiguration visas. Klicka på Ny anslutning för att lägga till en anslutning. Fyll 

i informationen enligt beskrivningen nedan.  

 

 Typ av anslutning: Här anger du vilken sorts SharePoint-server du ska ansluta till. I 

detta exempel är servern av typen SharePoint 2013 och då väljer du SharePoint 

2010/2013 i listan. Om du inte känner till vilken server det är kontakta SharePoint-

administratören. 

 Namn: Här skriver du in ett valfritt namn som beskriver anslutningen.  

 Serveradress: Här anger du adressen till webbplatsen på samma sätt som i en 

webbläsare. 

 Användarnamn: Här anger du det användarnamn du använder för att logga in i 

SharePoint. Lämna blankt för att använda inloggad användare.  

 Lösenord: Här anger du det lösenord du använder för att logga in i SharePoint. 

Lämna blankt för att använda inloggad användare. 

 Anslut automatiskt: Välj om du vill att anslutningen ska kopplas upp automatiskt till 

SharePoint när du startar Chaos desktop eller om du vill ansluta manuellt genom att 

högerklicka på SharePoint-ikonen i projektfönstret. 
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 Titta på dokument i SharePoint 
Efter att du lagt till SharePoint-anslutningen så visas den i projektfönstret som en ny ikon. Du 

kan öppna och titta på dokument i bibliotek och mappar precis som i en vanlig mappstruktur. 

 Metadata 
Det går att se metadata för dokumenten. Metadata går att läsa och uppdatera beroende på 

dina rättigheter på webbplatsen. Du kan även se dokument i förhandsgranskningsfönstret 

(Viewern). 

 

 

 


