Stockholm den 17 februari 2017

Kooperativa Förbundet (KF): arkiv och bibliotek - FTP-tjänst
Vi levererar digitalt material via egen ftp-tjänst istället för att bränna och skicka cd-/dvd skivor.
Material och filer finns tillgängliga på vår ftp-server i en vecka. För att ta del av material, ex. bilder,
följ instruktionen nedan.
OBS! TA FÖRST HEM FILER FRÅN FTP-servern TILL DIN DATOR. INNAN DU TAR DEL AV
MATERIALET!!!
GÖR SÅ HÄR!
1. Öppna en webbläsare
2. Skriv i adressfältet (URL): ftp://XXXXXXXX Inhämta uppgift hos KF bibliotek
3. Logga in som
3.1 Användarnamn: XXXXXXX Inhämta uppgift hos KF bibliotek
3.2 Lösenord: XXXXXXX Inhämta uppgift hos KF bibliotek
4. Tanka hem filerna i din mapp!
Det går inte att i generella termer beskriva hur man gör detta eftersom det skiljer sig åt mellan PCMac, mellan olika operativsystem och mellan olika webbläsare. Om det är många filer som ska
tankas hem är det bäst om ni lyckas markera alla filer, följt av en ”drag and drop” till den egna
datorn.
5. Stäng ned systemet!
COPYRIGHT och CREDIT LINE
När ni använder material (ex. bild, film, text och ljud) från oss gäller följande:
Ange upphovsman/fotograf osv
Filnamnet innehåller i den mån det är känt information om plats, ort, motiv, fotograf och årtal. Om
upphovsman/fotograf anges ska dennes namn publiceras i samband med publicering/reproducering.
Ange credit line
Text som ska anges i samband med publicering och nyttjande av material från oss:
Kooperativa Förbundet (KF): arkiv och bibliotek eller om det är engelska
To be published in the same context with the photo:
The Swedish Cooperative Union, The KF Group, archive and library
Lycka till! Hör av er om det krånglar!
KONTAKT
Michael Hagström, Företagsbibliotekarie, michael.hagstrom@kf.se, +4610 743 26 21 SMS+46 70 245 95 91
Per Persson, Arkivarie per.persson@kf.se, +4610 743 26 22 SMS+46 73 655 72 95
Arkiv och bibliotek
Postadress 116 45 Stockholm
Besöksadress Stadsgården 10, plan 2 (Slussen)
Huvudkontor
Postadress 171 88 Solna, Besöksadress Englundavägen 4

