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LUSEC – lathund
För att arbeta med data som ligger i LUSEC behöver du logga in på Citrix Receiver. Ska du ladda upp eller
hämta filer behöver du även använda dig av ShareFile.

Logga in på Citrix Receiver

Logga in på ShareFile

1. Öppna sidan https://secure.research.lu.se
2. Logga in med ditt lucat-ID
3. Hämta kod i Google Authenticator

1. Lokalt: Öppna sidan https://lunds.sharefile.eu
I Citrix Receiver: Klicka på ShareFile
2. Välj ”Company Employee Sign In”
3. Logga in med ditt lucat-ID
4. Hämta kod i Google Authenticator

Ladda upp filer
När du ska ladda upp filer behöver du först flytta dem från din dator till slussen genom att öppna ShareFile
lokalt. Därefter hämtar du in dem från slussen genom att öppna ShareFile i Citrix Receiver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Logga in på ShareFile lokalt enligt ovan
I vänstermenyn, välj Folders > Shared Folders och sedan den mapp du vill ladda upp i
Välj ”Import”
Välj filer genom drag-and-drop eller browse
Logga in på Citrix Receiver enligt ovan
Öppna ShareFile inne i Citrix Receiver
Upprepa punkt 1-3
Markera de filer du vill ladda upp och klicka på ”Download”
Välj ”Save as” och ange var du vill ladda upp filen

Hämta filer
När du ska hämta filer behöver du först flytta dem från LUSEC till slussen genom att öppna ShareFile i Citrix
Receiver. Därefter hämtar du dem från slussen genom att öppna ShareFile lokalt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logga in på Citrix Receiver enligt ovan
Logga in på ShareFile inne i Citrix Receiver
I vänstermenyn, välj Folders > Shared Folders och sedan det projekt du vill hämta filer från
Välj ”Export”
Välj filer genom drag-and-drop (genom att öppna File Explorer inne i Citrix Receiver) eller browse
Logga in på ShareFile lokalt enligt ovan
I vänstermeny, välj Folders > Shared Folders och sedan den Export-mapp du sparade filen i
Markera filen och klicka på ”Download”

Kontaktperson för LUSEC är Lars Nilsson (lars.nilsson.5165@med.lu.se). Mer information om LUSEC finns på
Medicinska Fakultetens Intraweb under Forska & Utbilda > Stöd till forskning > Forskningsdatahantering >
LUSEC.
Användarguider för LUSEC finns att ladda ner från https://diverse.web.med.lu.se/lusec/All_LUSEC_user_guides_latest_versions_Swedish_English.zip
Denna lathund kan laddas ner från www.lupop.lu.se > LUPOP for researchers > Documents and links > LUSEC
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