
Underlag för bild flyttning                                       sid 1

Användes på  SeniorNet Brommas medlemsmöte 17 november 2021

Din dator dit bilderna ska flyttas kallas för client

Din mobil eller surfplatta kallas för server dvs den enhet där bilderna finns som vi vill kopiera (eller
flytta).

Clienten och servern ska vi koppla ihop via det lokala nätverk som finns i din bostad och kallas 
WiFi.  Nätverket startas från routern i lägenheten. Alla enheter, dator, mobil och surfplatta måste 
vara anslutna till samma wifi-nätverk.

För detta behöver du en server-app i din android mobil eller surfplatta.
Jag har valt denna app:

app för serverfunktion
hos android mobil eller
surfplatta

”WIFI FTP Server” hämtas i din mobils: ”Google Play Butik”. Öppna den appen och

1) I sök fältet skriv ”WIFI FTP Server” 
kolla att den funna appen har en ikon med utseendet ovan.

2) klicka Installera
     vänta...
3) klicka Öppna

Appens övre del ser då ut så här:
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Längst ner finns reklam.

Klicka  START för att aktivera server-appen. Då uppdateras sidan och ser ut så här:

I  ”STOP” fönstret talar appen om vilken 
Server URL 
Userid
Password
Som FileZilla i din PC behöver  (se nedan)

(När du är klar med filöverföringen kan du klicka
STOP för att stänga av servern.)

I din dator ska du nu installera FileZilla. Det fungerar om du har en pc med Windows 7, 8 eller 10 
(eller 11). ( Det fungerar även för PC med Linux  eller en Mac)

I din webbläsare , gå till filezilla projectet dvs:
https://filezilla-project.org/download.php?type=client

https://filezilla-project.org/download.php?type=client
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Under texten More download options  antyds att det finns fler versioner  av FileZilla för speciella 
datorer. Klicka ”Show additional download options” för mera information om din dator inte vill ha 
”Windows (64bit x86) versionen.

klicka   ”Download FileZilla Client”
Efter detta öppnas följande fönster, se nästa sida
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Klicka Download i fönstret ovan.

Beroende på vilken webbläsare du använder ser fönstren som öppnas lite olika ut men det bör  alltid
sluta med att du startar en fil som oftast heter FileZilla_3.56.2_win64_sponsored-setup.exe. Då 
startar installationen.

När installationen är klar och du startat FileZilla ser det ut så här (fast det är andra filer i din dator).

Se nästa sida! 
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Klicka  på ikonen ”Platshanteraren” ovanför röda pilen. Då ska ett fönster öppnas se nedan. Där ska
du skapa en ny plats (”New site” långt ner till vänster), dvs en plats som är din mobil eller 
surfplatta. Du bestämmer själv vad platsen ska heta.
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Därefter ska du fylla i fälten i högra delen.  I  ”wifi ftp server” appens  ”STOP” fönster (se ovan) 
står vad du ska fylla i.
I ”Värd fältet  fyller du i  värdet efter rubriken ”Server URL”  i appen. ( värdet på slutet efter ”:” 
kallas Port  och kan skrivas antingen direkt efter URLen eller i ”Port:” fältet men då utan ”:”!
i användar fältet Userid värdet 
i lösenord fältet Password värdet

Övriga inställningar, protokoll, kryptering, inloggningstyp och bakgrundsfärg ska vara som på 
bilden på föregående sida.

När allt är ifyllt klickar du ”Anslut” varvid Filezilla kommer att försöka hitta din mobil eller 
surfplatta. Dvs om allt är rätt ifyllt.

Nedan visas hur det fönster som Filezilla visar. Det är uppdelat i ett antal delar : 
1) ett antal rader (”Meddelande logg”)  som berättar om uppkopplingen mellan din dator och din 
mobil / surfplatta
2) området under delat i två delar,
till vänster visas filer och mappar för ”Lokal plats:”, dvs din dator
till höger visas  filer och mappar för ”Fjärrplats:, dvs din mobil / surfplatta 

Först ska du ändra så att den vänstra delen visar den mapp dit du vill flytta bilderna.
Sen ska du söka upp en katalog i den högra delen som heter DCIM/Camera. Där finns alla dina 
bilder. Tekniken för detta liknar väldigt mycket den som  används i Windows, ”utforskaren”, för att 
visa filer och mappar.



Underlag för bild flyttning                                       sid 7

Markera de bildfiler som du vill kopiera. Därefter högerklickar du på de markerade filerna och 
väljer Hämta. Då kommer filerna att kopieras till den katalog som visas till vänster i FileZilla. I 
exemplet ovan C:\Users\soren\Pictures\   , dvs den katalog som på svenska heter Bilder.

När Meddelandeloggen visar att överföringen är klar kan du hantera bildfilerna precis som alla 
andra filer i datorn. Använd windows, utforskaren.

/ Sören Larsson , 0705 91 29 55


