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Teknisk support
Om du har svårt att använda Express Zip Filkomprimering läs det aktuella ämnet innan du 
begär support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen se den 
aktuella Express Zip Filkomprimering Online Teknisk support på 

www.nchsoftware.com/zip/sv/support.html. 
Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska 
supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara
Om du har några förslag på förbättringar av Express Zip Filkomprimeringeller förslag på annan 
relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på www.nch.com.au.

Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare som du. Du får 
en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

www.nchsoftware.com/zip/sv/support.html
www.nch.com.au
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Introduktion
Tack för att du installerar Express Zip.
Express Zip är ett arkiverings- och komprimeringsverktyg för att skapa, hantera och extrahera 
zip-filer.
Med Express Zip kan du enkelt skapa zip-filer av dina viktiga dokument, bilder, musik med 
mera för att spara diskutrymme, eller för att snabbt skicka e-post eller bränna till en CD.
Funktioner:
● Skapa snabbt nya zip-filer
● Redigera eller extrahera befintliga zip-filer
● Zip-filer via e-post med två enkla klick
● Bränn dina arkiv till en CD eller DVD för långsiktig säkerhetskopiering
● Enkelt men kraftfullt användargränssnitt
Systemkrav
● Windows XP/Vista/7/8/10
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Komma igång
Det är mycket lätt att komma igång med Express Zip för att skapa eller extrahera från ett arkiv.
Skapa en zip-fil:
● Starta Express Zip
● Klicka på knappen Lägg till mappar eller Lägg till filer i verktygsfältet för att börja lägga till 

de filer du vill arkivera
● Du kan också högerklicka på en fil eller mapp i Utforskaren (eller skrivbordet) välja Express 

Zip och sedan alternativet Komprimera.
Öppna ett befintligt arkiv:
● Starta Express Zip
● Klicka på Öppna knappen och bläddra till platsen för filen du vill öppna. När du har öppnat 

en fil visar Express Zip innehållet i arkivet i webbläsarfönstret.
● Alternativt kan du högerklicka på ett arkiv i Utforskaren (eller skrivbordet) välj Express Zip 

och sedan Öppna arkiv-alternativet.

3



Vad är ett arkiv?
Vad är ett arkiv?
En arkivfil är en samling olika mappar och filer som är paketerade tillsammans så att de enkelt 
kan flyttas från en dator till en annan. Eftersom många använder den här metoden i 
säkerhetskopieringssyfte har den fått namnet "arkiv." Dessutom komprimeras de flesta 
arkivfiler för att spara diskutrymme eller nätverksbandbredd. Ett komprimerat arkiv måste 
expanderas innan filerna inuti kan användas.

Den överlägset mest populära arkivtypen - den som Express Zip skapar - är en zip-fil, som har 
filändelsen ".zip".
Förutom att skapa zip-filer kan Express Zip öppna och extrahera följande filformat:
● .zip
● .jar
● .rar
● .tar
● .gz
● .tgz/.tar.gz
● .7z
● .bz2 (på))/bz2
● .xz (på))/xz
● .wim (på-)......
● .zipx
● .pkpass (pkpass)
● .bkz (på))/s.
● .arj (på arj)
● .lzh (på))...
● .cab
● .iso
● .apk
● .nco (på)du kan inte
● .z
● .img (på)img
● .dmg
● .cpio (på)cpio
● .deb
● .qcow2
● .rpm
● .txz (på)))...
● .vhd (på)))/min
● .vmdk (på))...
● .xar (på)du kan inte
● .zab (olika)
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Skapa ett zip-arkiv
Det finns ett antal sätt att skapa zip-arkiv med Express Zip.
När du startar Express Zip öppnas den med en tom zip-fil som du kan börja lägga till mappar 
och filer till omedelbart. Det gör du genom att klicka på Lägg till mapp  eller Lägga till filer  i 
verktygsfältet eller Arkiv-menyn. Express Zip skapar automatiskt zip-filen när du lägger till 
mappar eller filer på den plats som anges i adressfältet under verktygsfältet och uppdaterar 
zip-filen när du fortsätter att lägga till filer.

En annan metod för att skapa zip-filer är genom Utforskaren eller skrivbordet. Högerklicka på 
en mapp eller fil öppnar en snabbmeny med alternativet "Express Zip," med undermenyn 
alternativet "Komprimera." När du har valt det här alternativet startar Express Zip och lägger 
automatiskt till det markerade objektet i ett nytt zip-arkiv. Du kan sedan fortsätta att lägga till 
fler mappar eller filer i arkivet som vanligt från Express Zip.

När du lägger till objekt i arkivet kan du också dra och släppa dem i Express Zip från ett 
Utforskarfönster eller skrivbordet.
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Hantera ett arkiv
När du har skapat ett zip-arkiv som beskrivits tidigare har du flera alternativ för att hantera 
arkivet.
Ta bort mappar eller filer:  Om det finns en mapp eller fil i arkivet som du inte vill ta med kan du 
ta bort den genom att helt enkelt markera objektet i utforskaren (den vänstra rutan) eller 
fillistan (högerruta) och klicka på knappen Ta bort från verktygsfältet eller välja Ta bort från 
Redigera-menyn. Du kan också ta bort det markerade objektet genom att helt enkelt trycka på 

 på tangentbordet. Det går inte att ta bort rotmappen (översta) från Express 
Zip.
Flytta mappar: Du kan flytta en mapp från en plats till en annan i fönstret För zip-zip. Klicka 
och dra mappen som du vill flytta och släpp den över mappen som du vill flytta den till. Det går 
inte att flytta rotmappen (översta). Det går inte heller att flytta en överordnad mapp till en 
underordnad mapp.

Byta namn på mappar: Du kan byta namn på en mapp med fönstret Express Zip Explorer. 
Markera den mapp som du vill byta namn på och välj alternativet Byt namn  på 
Redigera-menyn. Du kan också klicka på mappnamnet på det objekt som valts i 
utforskarfönstret för att redigera namnet.

Lägga till mappar eller filer: Om det finns en mapp eller fil i arkivet som du vill inkludera, kan du 
lägga till den genom att helt enkelt antingen använda knappen Lägg till fil / Lägg tillmapp (Ctrl
+T /Ctrl+F)och markera det objekt som du vill lägga till eller markera objektet i utforskaren 
och dra det till fillistan (högerruta). Även om inte alla arkivtyper har den här funktionen, här är 
de 7 format där Lägg till fil / mapp funktionalitet stöds: 
● Zip
● .7z (På)
● .tar (tar)
● .tgz/.tar.gz
● .wim
● .lzh (på andra) sätt
● .arj (arj)
Det går inte att lägga till filer/mappar med specialtecken i arj-arkiv. Byt namn på filen manuellt 
eller låt ExpressZip byta namn på den i arkivet med Renamed_File/Mapp
Komprimeringsnivå: Express Zip kan använda flera olika komprimeringsnivåer när du skapar en 
zip-fil. Om du vill ändra graden av komprimering för att komprimera zip-filer och kunna skicka 
dem effektivt via e-post kan du göra det genom att gå till menyfliken och klicka på "File"

En rullgardinsmeny visas och härifrån kan du välja Komprimeringsnivå och välja mellan 
Snabbast, Snabb, Normal, Liten eller Minsta.
Observera att dessa alternativ varierar beroende på mängden komprimering som ska göras, 
liksom den varierande hastigheten i vilken dina komprimerade filer kommer att bearbetas. Med 
alternativet "Snabbast" som motsvarar att bearbeta komprimeringen på snabbast möjliga tid 
men inte minsta möjliga komprimeringsstorlek, och alternativet "Minsta" motsvarar att 
komprimera filen i minsta möjliga storlek, men ändå tar det mer tid att bearbeta.
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Extrahera ett befintligt arkiv
Extrahera filer från ett arkiv:
Express Zip kan användas för att extrahera (även allmänt känd som uncompress eller unzip) 
filer som finns i ett zip-arkiv. Om du klickar på knappen Öppna  i verktygsfältet eller väljer 
alternativet Öppna på Arkiv-menyn öppnas ett webbläsarfönster där du kan välja en zip-fil som 
ska öppnas.

Du kan också öppna ett arkiv genom att högerklicka på det i Utforskaren eller på skrivbordet 
och välja alternativet Express Zip->Öppna arkiv på snabbmenyn.
När du har öppnat zip-filen visar Express Zip innehållet i arkivet och du kan bläddra igenom 
mappar och filer.
Om du vill extrahera arkivets innehåll till datorn klickar du på knappen Extrahera i 
verktygsfältet eller väljer alternativet Extrahera på Arkiv-menyn. Express Zip öppnar ett fönster 
med alternativ för att anpassa extraheringsprocessen.

Om du bara vill extrahera vissa filer eller mappar från arkivet markerar du objekten i 
utforskarfönstret eller fillistefönstret och klickar på Extrahera markerat.
Extraheringsalternativ:
Innan du extraherar öppnar Express Zip ett dialogfönster för alternativ så att du kan skräddarsy 
hur extraheringsprocessen fortskrider. Följande alternativ kan ställas in från det här fönstret:
Extrahera plats:
Express Zip skapar en ny mapp på den valda platsen och extraherar innehållet där. Express 
Zip använder arkivnamnet för den nya mappen så att det blir lätt att hitta (t.ex. om arkivnamnet 
är MyArchive.zip kommer det nya mappnamnet att vara MyArchive).
● Extrahera till denna plats:Med det här alternativet kan du bestämma var arkivets innehåll 

ska placeras på datorn. Klicka påBläddra... för att välja en annan plats.
Filkonflikter:
Filkonflikter uppstår när en fil som du extraherar har samma namn på en fil som redan finns på 
utdragsplatsen. Du kan använda något av följande alternativ för att lösa konflikten:
● Skriva över alla filer:Express Zip kommer helt enkelt att skriva över alla befintliga filer med 

filerna från arkivet.
● Skriv bara över om arkivfilen är nyare (fräschare):Om det här alternativet är markerat jämför 

Express Zip det ändrade datumet och tiden för arkivfilen med den befintliga filen och 
skriver över den endast om arkivfilen är nyare.

● Fråga innan du skriver över:Om det här alternativet är markerat och en konflikt hittas under 
extraheringen kommer Express Zip att presentera namnet och datumet för filerna och fråga 
dig om du vill skriva över den befintliga filen eller hoppa över den.

● Skriv inte över några filer:Express Zip skriver inte över några befintliga filer om det här 
alternativet är markerat.

Filkonflikter gäller inte mappar. Om det redan finns en mapp förblir alla filer i den mappen 
oförändrade (såvida det inte finns en filkonflikt).
Extraktion:
När du har angett extraheringsinställningarna klickar du på knappen Extrahera för att börja 
extrahera. Den här processen fortsätter automatiskt om det inte finns en filkonflikt som du 
måste tillfrågas om. Express Zip visar ett förloppsfönster för att visa den ungefärliga mängden 
arbete som utförts.
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Arbeta med Split Zip Arkiv
Visa/extrahera kluvna dragkedjor:
Ett delat zip-arkiv består av flera filer. En fil har tillägget ".zip". Resten av filerna kommer att ha 
tillägg ".z01, .z02, ... etc". Det är viktigt att alla dessa filer är i samma mapp när du läser och 
extraherar flera delar arkiv, annars kan du stöta på fel. Klicka på filen med tillägget ".zip" om du 
vill visa arkivet i flera delar. Du kan sedan extrahera arkivet som alla andra Zip-arkiv.

ExpressZip tillåter inte att du redigerar ett delat zip-arkiv (lägga till eller ta bort filer).
Skapa kluvna dragkedjor:
Ofta saker som e-postservrar har en maximal storlek för filer som kan skickas så att du kan 
behöva dela upp din zip i mindre delar som kan skickas. Om du vill skapa ett arkiv med flera 
delar (delad zip) måste du först öppna en Zip-fil (.zip-tillägg) som inte redan är ett arkiv i flera 
delar. Klicka sedan på alternativet "Dela" under "Verktyg". Identifiera filen som ska sparas på, 
välj en delad storlek och klicka på "Dela zip". Om du vill skriva över den befintliga Zip-filen med 
flerpartsarkivet använder du bara standardfilnamnet och klickar på "Ja" när du uppmanas att 
skriva över.

Den här processen skapar flera filer med samma namn men olika tillägg. En fil kommer att ha 
en ".zip" förlängning och resten kommer att ha förlängningar ".z01, .z02, ... etc". Håll ihop 
filerna.
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Skicka ett arkiv via e-post
Du kan skicka ett arkiv via e-post som en bifogad fil till valfri e-postadress. Detta är mycket 
användbart för att snabbt skicka partier av filer till en annan dator.
Om du vill skicka det arkiv som du arbetar med som en bifogad fil i ett e-postmeddelande 
klickar du på knappen E-post i verktygsfältet eller väljer alternativet E-post på Verktyg-menyn. 
Express Zip öppnar ett fönster med alternativ för att anpassa din e-post.
Express Zip kräver att e-postinställningar  ställs in innan ett arkiv kan skickas via e-post. Om du 
inte redan har gjort det kommer du att bli tillfrågad om dina e-postinställningar innan du 
fortsätter.

E-postalternativ:
Express Zip öppnar ett dialogfönster med e-postalternativ som kan ställas in innan du skickar 
arkivet. Detta hanterar hur bilagan skickas, vem e-postmeddelandet går till och ämnet och 
brödtexten i e-postmeddelandet.

Skicka till:  Ange mottagaren av e-postmeddelandet.
Meddelandeinnehåll:
● Ämne: All text som du anger på den här raden visas som ämne för e-postmeddelandet.
● Kroppen: All text som anges i den här rutan visas som brödtexten i e-postmeddelandet.
Behåll dessa inställningar som standard: Om den här rutan är markerad sparas den angivna 
informationen nästa gång ett arkiv skickas.
E-postinställningar: Om du klickar på den här knappen öppnas dialogrutan E-postinställningar 
där ändringar kan göras på e-postservern, skicka adress osv. Se Alternativ ~ E-post för mer 
information om detta fönster.
E-post Split Zips:
Du kan också öppna och e-post delad zips med ExpressZip. När du skickar delade dragkedjor 
via e-post får du ytterligare en dialogruta där du frågar hur du vill skicka flera delar av arkivet 
via e-post.
● Skicka alla delar tillsammans:Om du väljer det här alternativet bifogas alla delar av den 

delade dragkedjan i ett enda e-postmeddelande och skickar dem tillsammans. Observera 
att endast den första och sista delen av e-postmeddelandet kommer att innehålla 
meddelandetexten. Andra delar kommer att ha ett tomt meddelande.

● Skicka ett e-postmeddelande för varje del:Om du väljer det här alternativet skickas varje del 
med sin egen e-post. Artikelnumret läggs automatiskt till i ämnet.
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E-postinställningar
Dessa inställningar används för att konfigurera en e-postserver för e-post ett arkiv direkt från 
Express Zip. Dessa inställningar måste konfigureras innan e-postalternativet kan användas.
Skicka metod
● Skicka med en SMTP-server:Välj det här alternativet om du vill använda en SMTP-server 

(Simple Mail Transfer Protocol) för att skicka e-post. En SMTP-server tillhandahålls 
vanligtvis av en Internet-leverantör eller en företagets IT-avdelning.

● Skicka direkt (arbeta som egen e-postserver):Välj det här alternativet om du inte har 
tillgång till en SMTP-server eller om du inte känner till SMTP-serverns namn eller lösenord.

SMTP-alternativ:
● SMTP-värd: Det här är adressen till din SMTP-server (t.ex. mail.mycompany.com)
● Servern kräver auktorisering:Markera den här rutan om SMTP-servern kräver auktorisering 

innan ett e-postmeddelande kan skickas. De flesta SMTP-servrar kräver en auktorisering.
● Användarnamn: Det här är SMTP-auktoriseringsnamnet.
● Lösenord: Det här är lösenordet som är associerat med användarnamnet för SMTP.
● Försök att skicka direkt om SMTP-anslutningen misslyckas:Om den här rutan är markerad 

försöker Express Zip fungera som en egen e-postserver om SMTP-servern inte är 
tillgänglig. Express Zip gör inte det här försöket om SMTP-auktoriseringen misslyckas.

Alternativ för meddelandeinställningar
Använd de här alternativen för att ställa in hur e-postmeddelanden skickas som standard. 
E-postmeddelanden kan ändras innan de faktiskt skickas, men att anpassa dessa alternativ 
kan göra det snabbare att skicka e-post.
● E-post för standardsvar: Detta är svaret på e-postadress som kommer att användas när du 

skickar ett arkiv med Express Zip via e-post. Detta är i allmänhet din e-postadress, men 
kan användas med serverns "no reply" adress eller någon annan adress.

● Använd anpassad adress för att skicka e-post:Om den här rutan är markerad fylls fältet 
"Skicka till" automatiskt när e-postfönstret öppnas.

● Skicka till adress: Det här är e-postadressen som automatiskt fylls i fältet "Skicka till" när 
e-postfönstret öppnas.

● Använd anpassat ämne och brödtext:Om den här rutan är markerad fylls ämnes- och 
brödtextfälten automatiskt i när e-postfönstret öppnas.

● Ämne: Detta är det anpassade ämne som ska användas när e-postfönstret öppnas.
● Kroppen: Det här är den anpassade brödtexten som ska användas när e-postfönstret 

öppnas.
Problem när du skickar e-post med vår programvara 
Om e-post inte skickas korrekt läser du "E-postinställningar" (tillgänglig från programvarans 
alternativ eller inställningar). De flesta problem beror på felaktiga e-postinställningar, oftast på 
grund av att SMTP-servern för Internet-leverantören inte har angetts eller saknar ett 
portnummer efter serveradressen.

Du kan se den här sidan för mer information - https://www.nch.com.au/kb/10018.html 
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Konvertera till Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Arkiv
Även om ExpressZip stöder ett antal olika arkivformat (.zip, .cab, .rar, .tar, .tgz/.tar.gz, .gz, .7z, 
.img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, .iso, .arj och .lzh), 
endast sju (7) format är redigerbara: zip-formatet (.zip), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), 
TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh). 
Om du vill konvertera något av dessa arkiv till ett zip-arkiv måste du först öppna arkivet. Klicka 
sedan på menyknappen "Konvertera till Zip/7z/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive" under "Verktyg" 
eller använd verktygsfältet "Konvertera" . Ange platsen för det nya zip-arkivet och klicka på 
konvertera.

Obs: Om arkivet har kryptering kommer du att bli tillfrågad om lösenordet och om filen att 
konvertera till (zip, 7z, wim, arj) är krypterad, kommer den konverterade filen också att 
krypteras.

Slå samman
En split-zip arkiv är en som har delats upp i flera mindre bitar. Det går inte att redigera i det här 
tillståndet. Verktyget Sammanfoga används för att kombinera om dessa delar till en enda 
ZIP-fil som sedan kan redigeras. Ange platsen för det kombinerade arkivet och klicka på 
konvertera.

11



Skapa självextraherande zip-arkiv
Genom att skapa ett självextraherande zip-arkiv kan du tillåta att ditt arkiv packas upp var som 
helst, utan att förlita sig på att slutmottagaren har tillgång till ett arkivverktyg.
Om du ändrar innehållet i det ursprungliga arkivet måste du återskapa självextraherande 
arkivet om du vill att det ska återspegla dessa ändringar.
När du skapar ett självextraherande arkiv måste du välja om du vill skapa det för antingen 
Windows eller Apple. Samma självextraherande arkiv fungerar inte på båda. (Skapa bara en 
av varje om du behöver.)
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Snabb zip-meny
Med Snabb zip-menyn kan du snabbt zippa innehållet i vanliga mappar. Följande val kan göras 
från Snabb zip-menyn, som finns på Verktyg-menyn:
● Dokument: Allt innehåll i datorns dokumentmapp läggs till.
● Musik: Alla filer och mappar i datorns musikmapp läggs till.
● Bilder: Alla filer och mappar i datorns mappen Bilder läggs till.
● Videor: Alla filer och mappar i datorns videomapp läggs till. Det här menyalternativet är 

endast tillgängligt i Vista eller nyare.
Platsen och namnet på dessa mappar varierar från dator till dator beroende på operativsystem. 
I Windows XP kan mappen Dokument till exempel vara C:\Documents and 
Settings\Admin\Admin's Documents i Windows Vista kan det vara C:\Users\Admin\Documents. 
Express Zip kan dock identifiera dessa mappar automatiskt. Express Zip filtrerar inte innehållet 
i dessa mappar, utan allt innehåll i den markerade mappen läggs till i arkivet (t.ex. läggs 
icke-bildobjekt i mappen Bilder till).

13



Kryptering
Kryptera arkiv:
Kryptering kommer att lägga till ett lösenord till zip-filen så att endast de som känner till 
lösenordet kommer att kunna extrahera de filer den innehåller. Detta är användbart för 
arkivering av känsliga filer som lagras på en dator med flera användare, skicka arkiv över 
osäkra nätverk, eller placera arkiv på media som lätt stjäls som en DVD eller usb-minne.

Om du vill kryptera ett arkiv klickar du på knappen "Kryptera" i verktygsfältet eller väljer 
Verktyg–Kryptera på menyn. Då öppnas Krypteringshanteraren, som har tre alternativ:
● Lägg till lösenordsskydd i arkivet: Använd det här alternativet om zip-filen du arbetar med inte 

redan har kryptering. Ange lösenordet i fältet Nytt lösenord och skriv in det igen i fältet 
Skriv in nytt lösenord.

● Ändra det aktuella lösenordet: Använd det här alternativet om du vill ändra lösenordet. Ange 
det aktuella lösenordet i fältet Aktuellt lösenord och ange det nya lösenordet i fälten Nytt 
lösenord och Skriv om nytt lösenord.

● Ta bort det aktuella lösenordet: Använd det här alternativet om du vill ta bort lösenordet och 
krypteringen från arkivet. Ange lösenordet i fältet Aktuellt lösenord.

För närvarande är följande arkivtyper som kan krypteras/dekrypteras av ExpressZip 
● Zip
● .7z (På)
● .arj (arj)
● .wim
Anmärkning: Om WinRAR är installerat på användarens dator tillåter ExpressZip 
kryptering/dekryptering för .rar filer
Anm.: Lösenord är endast begränsade upp till 256 tecken
Öppna ett krypterat arkiv:
Beroende på formatet kan de flesta krypterade arkiv öppnas och bläddras utan att ange ett 
lösenord. Ett lösenord kommer dock att behövas innan filer i ett krypterat arkiv kan extraheras 
eller öppnas. Arkivformat har inget sätt att återställa ett lösenord, så det är mycket viktigt att 
komma ihåg lösenordet som är associerat med arkivet.
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Lägga till filer/mappar
Lägga till filer/mappar i arkiv:
Lägga till filer/mappar kan göras via verktygsfältsalternativet, via alternativen "Arkiv" eller 
genom att dra till listvyn. Det finns bara sju (7) format men som kan redigeras: zip-format (.zip), 
7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), 
Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh)

Begränsningar:
Det finns vissa begränsningar för att lägga till filer/mappar
● Tre (3) format kan inte hantera att lägga till tomma mappar: .7z, .arj och .lzh
● .arj-formatet kan inte hantera att lägga till filer/mappar med specialtecken i sitt (deras) 

filnamn. ExpressZip skulle uppmana filer med specialtecken att byta namn på den till 
Renamed_File.ext/Renamed_Folder
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Ta bort filer/mappar
Ta bort filer/mappar i arkiv:
Ta bort filer / mappar kan göras antingen genom att klicka i listvyn eller trädvyn. Det finns bara 
sju (7) format men som kan redigeras: zip-format (.zip), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), 
TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh)

Om du tar bort alla filer och/eller mappar i arj- och .lzh-format blir arkivet ogiltigt och själva 
arkivet tas bort.
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Arbeta med Par2 Tool
Arkiv kan skadas vid nedladdning eller rekreation. Dessutom kan delade arkiv också ha 
saknade delar. Om ExpressZip inte kan öppna arkivet på grund av antingen arkivet är skadad 
eller den delade arkivet har saknade filer, har det nu en möjlighet att försöka reparera dessa 
filer förutsatt att det finns par2 återställningsfiler

Par2 är ett verktyg för att skapa och/eller använda PAR2-filer för att upptäcka skador i datafiler 
och reparera dem om det behövs. Detta kan användas för alla typer av arkiv, särskilt delade 
arkiv. Det finns tre alternativ som en användare kan välja på vad en användare kan välja på 
vad de ska göra med par2
● Skapa par2-filer för arkiv-/delat arkiv: Använd det här alternativet om du vill skapa en 

par2-återställningsfil. En användare kan skapa en par 2-fil för det stora enskilda arkivet och 
sedan dela arkivet via delningsalternativet och ändå använda .par2-filerna som en 
återställningsfil för det delade arkivet. Det finns 2 parametrar som en användare kan 
använda för att skapa par2-filer, 11111redundancy och blockstorlek. Som standard är % 
redundancy på 5% medan blockstorlek lämnas till verktygen beräkning hur mycket 
blockstorlek är nödvändig. En användare kanske vill mata in anpassade nummer till de 2 
parametrarna genom att välja det anpassade alternativet i dialogrutans listruta

● Verifiera par2-filer: Använd det här alternativet för att kontrollera om det skadade 
arkivet/delningsarkivet kan repareras. ExpressZip frågar användaren om det skadade 
arkivet/det delade arkivet kan repareras eller inte. Om reparation inte är möjlig, kommer det 
att fråga hur många fler återställningsblock av totalt behövs.

● Reparera det skadade arkivet/delningsarkivet med par2-filerna: Använd det här alternativet 
för att reparera det skadade arkivet/delningsarkivet. För delade arkiv återskapas den 
saknade delen av multiparten.

Anm.: Eftersom skapande, verifiering och reparation inkluderar komplexa åtgärder som 
beräkning av kontrollsummar, kommer processen att ta lite lång tid att slutföra.
Anm.: .par2-filerna ska finnas i samma katalog och samma basnamn som det skadade arkivet 
när det handlar om att verifiera och reparera. Till exempel:
● Arkivnamn: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip
● Par2-namn bör vara: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip.par2
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Komprimera med Prism/Pixillion/Switch
Även ExpressZip kan komprimera video, bild och ljudfiler, det finns andra NCH-produkter 
enbart avsedda att komprimera dessa typer av filer. Dessa funktioner kan nås i ExpressZip via 
högerklicksalternativ.
● Komprimera videofiler med Prism
● Komprimera bildfiler med Pixillion
● Komprimera ljudfiler med switch
När du väljer en av dessa funktioner extraherar ExpressZip valda video-, bild- eller ljudfiler till 
standardutextraheringsmappen, installerar Prism, Pixillion eller Switch, om programmet inte 
finns och startar programmet.
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Kortkommandon
Följande kombinationer av kortkommandon kan användas i Express Zip för att spara tid
Ctrl + F  Lägg till mapp
Ctrl + N  Nytt zip-arkiv
Ctrl + T  Lägg till fil
Ctrl + L  Öppna arkiv
Ctrl + E Extrahera alla
Ctrl + Skift + E Extrahera valt
Ctrl + A  Välj alla
Ctrl + C  Kopiera
Ctrl + V Klistra in
Ta bort Ta bort markerade objekt
F2 (andra)  Byt namn på markerat
Alt + F2 Byt namn på arkiv
Ctrl + O Alternativ
Alt (alt)  Visa hela menyn
F1 (andra)  Öppna hjälpdokumentationen
Alt+F4 Avsluta Express Zip
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Alternativ ~ Allmänt
Olika inställningar kan konfigureras från den här sidan som påverkar hur Express Zip fungerar. 
Klicka på knappen Alternativ i verktygsfältet och välj fliken Allmänt för att öppna dessa 
inställningar.

Standardfil och mapp:
● Standardnamn för zip: Det här är namnet som Express Zip använder när en ny zip-fil skapas.
● Standardbesparingsplats: Det är här en ny zip-fil sparas. Klicka påBläddra för att ändra 

den här platsen.
Snabbmenyn Högerklicka:
Observera att du måste vara inloggad som administratör innan du kan ändra någon av 
inställningarna för högerklicka i Express Zip.
● Lägg till Express Zip på snabbmenyn i Utforskaren:Om den här rutan är markerad kan 

Express Zip nås via snabbmenyerna i Utforskaren. Om en fil eller mapp högerklickas visas 
ett alternativ för att zip filen eller mappen med Express Zip på snabbmenyn i Utforskaren. 
På samma sätt, om en arkivfil högerklickas ett alternativ för att öppna arkivet med Express 
Zip kommer att finnas (om flera filer är markerade, kommer Express Zip använda den 
överordnade mappen som namn).

● Spara zip-filen i den ursprungliga mappen eller filplatsen:Om det här alternativet är 
markerat skapas den nya zip-filen på samma plats (mapp) som den ursprungliga mappen 
eller filen. Annars finns den nya zip-filen på standardsparplatsen.

Snabb dragkedja:
● Fråga mig inte när du använder Quick Zip:Om det här alternativet är markerat använder 

Express Zip något av de två alternativen nedan för att avgöra hur du zip mappen som valts i
Snabb Zip . Annars frågar Express Zip om du vill att den markerade mappen ska läggas till i 
det aktuella arkivet eller om du vill skapa en ny zip-fil.

● Skapa alltid en ny zip-fil för Snabb zip-objekt:Om det här alternativet är markerat skapar 
Express Zip en ny zip-fil när en mapp från Snabb zip-funktionen är markerad.

● Lägg alltid till snabb zip-objekt i den aktuella zip-filen:Om det här alternativet är markerat 
lägger Express Zip till den mapp som valts från snabb zip-funktionen till den aktuella 
zip-filen.

Ignorera filer
● Ignorera dolda filer:Om det här alternativet är markerat visas inte och/eller arkiverar dolda 

filer eller mappar i Express Zip
● Ignorera med dessa tillägg:Om det här alternativet är markerat visas inte och/eller arkivera 

filer med viss tilläggstyp. För tillfället är DB-filer den enda typen som kan ignoreras
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Alternativ ~ Filassociationer
Express Zip stöder olika arkivtyper (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .apk, .bz2, .cpio, 
.deb, .tar, .tgz, .txz, .gz, .gzip, .7z, .iso, .img, .pkpass, .qcow2, .rpm, .wim, .vhd, .vmdk, .xar, 
.xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab och .nco) och kan associeras med dessa typer baserat på deras 
filtillägg. När en filtyp är associerad med Express Zip öppnas den automatiskt i Express Zip 
som standard. 

Grupprutan Arkivtyper innehåller en lista över de arkivtyper som stöds av Express Zip. 
Kontrollera varje filtyp som ska associeras med Express Zip.
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Alternativ ~ Övrigt
● Fråga efter Öppna eller Skapa när Express Zip körs: Om det här objektet är markerat uppmanas 

Express Zip att antingen öppna ett befintligt arkiv eller skapa ett nytt arkiv när det startas. 
Om det här objektet är avmarkerat skapas ett nytt arkiv i Express Zip när det startas.

● Öppna mappbläddraren efter att du har packat upp med alternativet högerklicka: Om det här 
objektet är markerat öppnas ett explorer-fönster med en plats där filerna extraherades.

● Fråga efter Prism Video Compression Software: Om det här objektet är markerat och en 
videofil läggs till som kan konverteras till ett mindre format kommer en uppmaning att fråga 
om du vill använda Prism för att konvertera videofilen innan du lägger till den i arkivet.

● Fråga efter Switch Sound Compression Software: Om det här objektet är markerat och en 
ljudfil läggs till som kan konverteras till ett mindre format kommer en uppmaning att fråga 
om du vill använda Switch för att konvertera ljudfilen innan du lägger till den i arkivet.

● Fråga efter Pixillion Image Compression Software: Om det här objektet är markerat och en 
bildfil läggs till som kan konverteras till ett mindre format kommer en uppmaning att fråga 
om du vill använda Pixillion för att konvertera bilden innan du lägger till den i arkivet.

● Påminnelse om att rippa cda-filer innan du lägger till dem i ett arkiv: Om det här objektet är 
markerat och en cda-fil läggs till kommer en uppmaning att fråga om du vill använda 
Express Rip för att rippa spåret till ett annat format innan du lägger till det i arkivet.
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Alternativ för kommandorad
Du kan köra ExpressZip från kommandoraden. Alla eller alla alternativ kan användas och 
upprepas efter behov. Inga uppmaningar uppstår när kommandoradsalternativen ska 
användas. Följande alternativ är tillgängliga:

dragkedja: Arkivera filer/mappar i en zip.Archive files/folders into a zip.
● -en arkiv-sökväg sökvägen till det resulterande arkivet.
● -f filer / mappar en eller flera mapp / fil vägar att lägga till i arkivet. Måste omges av 

citattecken och avgränsas med blanksteg.
● -o det här alternativet skriver över alla befintliga arkiv.
● -p lösenord lägger kryptering till arkivet med detta lösenord.
● -cx, -cf, -cn, -cs, -ct en kompressionsnivå respektive: snabbaste, snabba, normala, små, 

minsta.
Exempel:  C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe zip -a C:\MyDocuments\archive.zip 
-f C:\MyDocuments\Music C:\MyDocuments\Pictures\sample.jpg -cn -o
utdrag:  Extrahera filer från något av de arkiv som stöds av ExpressZip.
● -en arkiv-sökväg sökvägen till arkivet att extrahera.
● -d utdatakatalog katalogen för att extrahera filerna till.
● -o när det anges, kommer att skriva över alla befintliga filer vid utvinning.
● -p lösenord lösenord till arkivet om tillämpligt.
● -m när det anges, kommer att göra en ny mapp i utdatakatalogen med namnet på arkivet.
Exempel:  C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe utdrag -a 
C:\MyDocuments\archive.zip -d C:\MyDocuments -m
konvertera: Konvertera något av de arkiv som stöds av ExpressZip till ett zip-arkiv.
● -en arkiv-sökväg sökvägen till arkivet att konvertera från.
● -d utdatakatalog utdatakatalogen för att konvertera arkivet till (namnet kommer att vara 

samma som indataarkivet, förlängningen kommer att vara .zip).
● -o det här alternativet skriver över alla befintliga arkiv.
● -p lösenord lösenord till arkivet om tillämpligt.
Exempel:  C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe konvertera -a 
C:\MyDocuments\archive.rar -d C:\MyDocuments
kryptera:  Lägg till kryptering i ett zip-arkiv.
● -en arkivsökväg sökvägen till arkivet för att kryptera.
● -p lösenord lösenordet för att lägga till i arkivet.
Exempel:  C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe kryptera -en 
C:\MyDocuments\archive.zip -p myPassword
dekryptera: Ta bort kryptering från ett zip-arkiv.
● -en arkivsökväg sökvägen till arkivet för att ta bort kryptering från.
● -p lösenord lösenordet till kryptera arkivet.
Exempel:  C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe dekryptera -en 
C:\MyDocuments\archive.zip -p archivePassword
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Ytterligare appar
När du arbetar med stora och komplexa filer som video-, ljud- och bildfiler kanske du först vill 
konvertera dessa filer till ett mer optimalt format innan du lägger till dem i ett arkiv. Använd 
dessa program med ExpressZip för att maximera komprimeringen samtidigt som du behåller 
den kvalitet som du behöver i dina filer.

Prism Video Converter Programvara:
● Konvertera  eller komprimera videofiler inom  några minuter efter nedladdning
● Universell videokonverterare som stöder alla populära format
● Inkluderar batchvideokonvertering för att konvertera tusentals filer 
● Ladda ner Prism här
Doxillion dokument filformat Omvandlare:
● Konvertera  mellan många olika textdokumentformat
● Snabb och enkel dokumentkonverteringsprocess med ett klick 
● Batch konvertera tusentals filer samtidigt
● Ladda ner Doxillion här
Pixillion Bild omvandlare Programvara:
● Konvertera  mellan många olika bildfilformat
● Rotera, ändra storlek, justera kvalitet, lägg till bildtexter och vattenstämplar med mera... 
● Batch konvertera tusentals filer samtidigt
● Ladda ner Pixillion här
Switch program för ljudfilomvandlare:
● Universell ljudkonverterare som stöder alla populära format
● Konvertera  eller komprimera ljudfiler inom några minuter efter hämtning
● Inkluderar batchljudkonverterare  för att konvertera tusentals filer 
● Extrahera ljud från alla mediefiler inklusive video
● Ladda ner Switch här
Express Rip CD Rippning Programvara:
● Snabbast tillgängliga CD Ripping-programvara med hjälp av proprietär 

optimeringsteknik
● Rippa  din samling till wav  eller mp3 snabbt och enkelt.
● Inkluderar onlinedatabasåtkomst för att automatiskt få spår- och albuminformation. 
● Extrahera ljud från många andra format också, inklusive wma, m4a, aac, aiff och mer.
● Ladda ner Express Rip Här
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NCH-programpaket
Detta är ett användbart sätt att bläddra i all programvara som finns tillgänglig från NCH 
Software
Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa 
produkten. Därifrån kan du prova produkten och det kommer att ladda ner och installera det för 
dig att rättegången. Om du redan har installerat produkten kan du klicka på "Kör den nu" och 
programmet kommer att startas åt dig.

Det finns också en lista över funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till 
exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den möjligheten.
Sök
Sök på vår hemsida efter produkter som matchar alla sökord du skriver.
Visa mer av vår mjukvara
Bläddra på vår hemsida för mer programvara.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya utgåvor och rabatter. Du kan 
avsluta prenumerationen när som helst.
Se de senaste rabatterna för köp
Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter.

25



Licensvillkor för program
Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder 
dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)
Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs 
nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.
1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som 
distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla 
rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras 
med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn 
mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för 
något kreativt arbete som du, användaren utför.

2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen 
räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner 
något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här 
programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.

3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt 
skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som 
krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du 
testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta 
eventuella risker.

4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, 
inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss 
är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.

5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon 
risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får 
inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har 
antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data 
okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan 
användning.

6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga 
oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs 
registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du 
distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för 
varje plats där obehörig användning inträffar.

7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyn för 
NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik 
under begränsade omständigheter.

8. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt 
företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor 
någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett 
australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital 
Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och 
oss, oavsett typ av tvist.
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9. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du 
är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan 
oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa 
villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET 
KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om 
att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA 
KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS 
ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.
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Googles auktoriseringsprocess i Windows XP och 
Vista
Extra steg krävs för att ge Express Zip behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller 
YouTube när du kör på Windows XP eller Windows Vista: 
1. Klicka Tillåta...  i {Auktorisering} Tillstånd Dialogrutan. 
2. Logga in på ditt Google-konto på webbsidan som öppnas om det behövs. 
3. Bekräfta att du godkänner Express Zip för åtkomst till de begärda funktionerna. 
4. Kopiera Auktoriseringskod  tillhandahålls av Google och klistra in den i Auktorisering 

bekräfta  dialogruta i Express Zip. 
5. Klicka Redo  för att bekräfta att auktoriseringen är fullständig. 
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