
 
 

 

 

Lagra dina filer på Google Drive 
I den nya version (4.5) av Cloud QR kan du välja att lagra filer på Google Drive istället för Cloud 

QR's server. Det innebär två stora nyheter: 

● Du kan skapa QR-koder av en video utan att lagra den på Youtube. 
● Du kan begränsa koden så att endast de inom din organisation kan skanna den. 

Den här nya möjligheten att lagra på Google Drive är perfekt att använda när man vill göra 
QR-koder av filmer man tagit på förskolan där barnen är med. 

Så här kommer du igång 
1. Öppna Cloud QR och gå till fliken Skapa. 

2. Välj Inställningar i övre högra hörnet. 

3. Välj Google Drive och logga in med ditt Google-konto. 

 



 

4. Välj vilka som ska kunna skanna koderna som standard. Du kan ändra detta när du 
vill och också ändra det per QR-kod du skapar. 

 

Synlighet 
Olistade innebär att vem som helst med QR-koden eller länken till filen kan visa den, men den 

blir inte sökbar på internet av sökmotorer. 

Samma domän innebär att den som skannar QR-koden måste vara inloggad med ett 
Google-konto inom samma organisation som du. 

Video-koder 
Du kan ladda upp videos till Google Drive och låta Cloud QR skapa QR-koder till videon. En 

fördel med detta jämfört med Youtube är att du har mer kontroll över vilka som kan se videon. 
Den som skannar koden kan heller inte gå vidare till andra klipp på Youtube. 

 
1. Välj Video 

 



 
2. Leta fram den film du vill skapa en QR-kod på och tryck på Välj. 

 
3. En QR-kod har nu skapats 

 
För att byta namn, se vilka som ska kunna se dina filer eller vill spara ner bilden trycker du 

uppe i högra hörnet på Dela-symbolen 
 

Bilden till höger kommer då upp. Där kan du se vilka åtkomstinställningar (vem som kan 
öppna koden) du har för just den här koden. Man kan välja olika inställningar för olika koder. 

 
QR-koden är nu färdig och kan användas som ett komplement till den 

dokumentation ni sätter upp på väggarna. 

 


