”Gem i skyen” - Cloud-tjenester – oplysninger pr. november 2018:
1 Dropbox


Erhvervsfunktioner inklusiv samarbejde



Invitationer til andre giver ekstra lagerplads



Kun 2GB gratis lagerplads til at begynde med

Dropbox er en af de ældste skytjenester og her får man kun 2 GB gratis lagerplads til
at starte ud med. Ved at linke Dropbox til sociale medier eller sende invitere venner til
også at få en Dropbox-konto kan man øge dette op til 16 GB. Dropbox Businessabonnementer giver mulighed for at samarbejde med andre, og samtidig får hver
bruger ubegrænset lagerplads på en personlig Dropbox-konto.
Desuden er der udvidede funktioner, så man kan gendanne filer og håndtere flere
versioner af samme dokument. Business-priserne begynder ved 10 dollars per bruger
om måneden. Der er dog også en 30 dages gratis prøveperiode.
Pris på Dropbox: 2GB gratis, 1 TB for omkring 70 kroner per måned med Dropbox Plus
eller 2TB for 140 kroner per måned med Dropbox Professional (inklusiv ekstra
funktioner).

2 Google Drive


Smart for Google-fans og brugere af G Suite



Stor mængde gratis lagerplads



Integreret med Android-enheder



Webbrugerfladen ikke så god

For ejere af Android-enheder er Google Drive et naturligt valg, for det er allerede
integreret. Bruger man en anden platform, kan den store mængde gratis lagerplads
dog stadig være et godt argument for Google Drive. Det betyder, at man kan have
billeder med høj opløsning gemt på sin mobil med den tilhørende app Google Photos,
og man kan bruge Googles egen office-suite G Suite.
Den opgraderede abonnementsversion af Google Drive med navnet Google One er
også en mulighed. Ulemperne er blandt andet en skidt webbrugerflade, der er
besværlig at bruge. Har man Windows eller Mac-computer, kan man downloade en
desktop-app med drag-and-drop, der gør det lettere.
Pris på Google Drive: 15 GB gratis. 100 GB for cirka 12 kroner per måned, 200 GB for
20 kroner per måned, 2 TB for 70 kroner per måned, 10 TB for 700 kroner per måned.

3 Mega


Højt sikkerhedsniveau



Brugerflade der er let at bruge



Stor mængde gratis lagerplads



Synk-klienten er open source

Her får man virkelig meget gratis lagerplads, og brugerfladen har en enkel drag-anddrop-funktion. Mega er baseret i New Zealand og hører til blandt sværvægterne på
markedet. Man kan hente en smart mobil-app, hvor man kan uploade filer og billeder
og synkronisere med desktop. Ifølge Mega selv bliver alt data, der ligger i deres sky,
krypteret på ens egen enhed, før det havner på Megas servere. Mega har desuden
offentliggjort source-koden til synk-klienten, hvilket betyder, at eksperter altid kan
tjekke efter sårbarheder.
Pris for Mega: 50 GB gratis. 200 GB for 20 kroner om måneden, 1 TB for 80 kroner om
måneden, 4 TB for 160 kroner om måneden, 8 TB for 250 kroner om måneden.

4 OneDrive


Microsoft står bag og tjenesten er ideel for Windows-brugere



Office 365 Business



Integreret direkte med Windows



Funktioner til gendannelse af filer



Kun 5 GB gratis

Tidligere hed det SkyDrive, men nu er navnet OneDrive, og tjenesten er integreret med
Windows 10s filhåndtering. Det er ikke nødvendigt at downloade en app, funktionen
ligger allerede i systemet klar til brug. Det kan så at sige ikke blive meget nemmere.
Photos-appen fra Microsoft kan bruge OneDrive til at synkronisere billeder på tværs af
enheder, og OneDrive-apps kan downloades til Android- og iOS-enheder, samt til
Mac-computeren. Netop Mac-appen har dog fået en del kritik.
Pris for OneDrive : 5 GB gratis. 50 GB for cirka 15 kroner om måneden, 1 TB for 55
kroner om måneden, 5 TB for 60 kroner om måneden. Man får samtidig Office
365 med 1 eller 5 TB abonnementerne.

5 iCloud


Apples lagerplads med konkurrencedygtige priser



Tæt integreret med Apples platforme



Kun 5 GB gratis lagerplads

Er man ude efter backup af sin iPhone, har man brug for mere end de 5 GB gratis
plads, man får fra Apple. Til gengæld har iCloud meget rimelige priser, hvis man
sammenligner med konkurrenterne.
Mac Finder-appen integrerer iCloud, så man kan gemme hvilken som helst fil.
Dokumenter fra iWork gemmes også i iCloud og kan synkroniseres på tværs af
enheder. Har man Windows, kan man også synkronisere filer med iCloud i iCloud
Drive-variantern, samt få adgang til iWork-apps på iClouds hjemmeside.
Pris på iCloud: 5 GB gratis. 50 GB for cirka 7 kroner om måneden, 200 GB for 25
kroner om måneden, 2 TB for 69 kroner om måneden.

