
Har du orden i  
dine Fotos ? 

Find dine billeder hurtigere
Du kan søge i dine billeder, og de er automatisk  
organiseret efter de ting, der vises på dem - helt uden 
at der kræves tags. Du skal bare søge efter ”hund” for 
at finde alle billederne af din hvalp... 
eller efter det sted du har taget billedet f.eks. Berlin 
eller København... 

Midtfyns Senior 60+
c/o Tværgade 31,
5750 Ringe
Tlf. 81350522
midtfynssenior@5750.dk

Krav til at anvende Google Foto... 
Du skal have en Google konto, d.v.s. have oprettet en 
Google mail... Ellers er det bare at installere en APP 
( iPad eller iPhone) eller installere programmet på  
din PC.
Når du har installeret App’en bliver du spurgt om 
programmet skal hente alle tilgængelige billeder.
Billederne bliver så hentet frem og du kan begynde at 
sortere, og oprette album...
Nye fotos bliver automatisk oploadet og tilføjet din 
fotosamling...

Gratis lagerplads og automatisk  
organisering af alle dine minder...

Gør plads til flere minder
Du behøver aldrig mere at bekymre dig om at løbe tør 
for plads på din telefon. Dine billeder er sikkerhedsko-
pieret og kan fjernes fra din enheds lagerplads med 
blot et enkelt tryk...
 
Alle billeder- samlet på ét sted..
Sammenlæg billeder med venner og familie ved hjælp 
af delte album. På den måde går du aldrig glip af et 
øjeblik, uanset hvilke enheder de andre bruger.. 

Farvel til Picasa - goddag til Google Fotos - en nytænkning af fotoalbum’et
Picasa har haft en omskiftelig historie, men Googles version m.h.t. fotos er, at vi skal have vore fotos nettet i  
Google Fotos - og at Google automatiserer (næsten) det hele.
Er man glad for at ”nørde” med sine billeder, er det nok ikke Google Fotos, man skal bruge fremover, men for de 
fleste vil Google Fotos formentlig være et fremskridt, når man lige har vænnet sig til, hvordan det fungerer.
Idéen med Google Fotos er, at billederne uploades automatisk fra mobil , tablet eller computere. 
Forudsætningen for at du kan bruge og hente Google Fotos er, at du har oprettet din egen Google konto/ G-mail  
( Husk adgangskoder)

IT -dag/  -onsdag 10. oktober kl. 15.30 
på Nordagerskolen lokale 4a 
 
På nogle IT dage på Nordagerskolen her i efteråret vil  
jeg gennemgå nogle App’s - du måske kan bruge i din  
hverdag... Jeg Starter med Google Fotos...

-hvis ikke, kan du måske få glæde  
af Google Fotos...

Du kan føje op til 10.000  billeder eller videoer til et  
privat album... du har 15 GB gratis til rådighed.
Hvis du har behov for mere plads koster 100 GB 170 
kr. pr. år...

-Hvis dette har din interesse er du velkommen...
Tilmelding: Mail: guldholm.johansen@ gmail.com eller
SMS 23344990. Jeg forestiller at vi er max. 12 personer.  
Hvis der er flere der er interesseret finder vi en dato mere...
med venlig hilsen og på gensyn!

Tag din iPad eller iPhone med - der er Wi-Fi i lokalet...

Google Fotos, 11 oktober 2018/JJ

Wi-Fi Nordagerskolen
Netværk: PI
Navn: ANAX0127
Kode: 222222

Jørn Johansen
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Billeder

Når App’en er installeret, åbner du ved at logge ind med din Google konto. 
( Mail adresse og kode) - du vil blive spurgt om den skal hente alle  
eksisterende billeder. Det svarer du JA til. 
Google Fotos vil derefter hente alle eksisterende billeder frem og sortere 
dem i dato orden... Fremover vil programmet automatisk oploade alle nye 
billeder fra telefon, Tablet og PC.... 
 
Google Fotos hovedmenu består af: Fotos. Album. Assistent. Deling...

Rediger billeder.Lys,kontrast, Klippe

Slet

Søg efter Google Fotos i 
APP-Store. Installer App’en
Google Fotos 

Rediger billede. Klik på billede:
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Album
I menu’en Album, kan du oprette dine egne egne album. d.v.s. samle de billeder der 
vedrører f.eks. en bestemt begivenhed. en rejse, en hobby, et projekt - så du hurtigt kan 
finde billederne, når du harl lyst til at se dem...

Steder
Google Fotos sorterer selv billeder efter sted. f. alle dine rejser til Paris, Rom  eller billeder 
der er taget hjemme...

Ting
Programmet sorterer også efter Ting: -eller begivenheder. Eks: Både, skove, brylluper, Jul...

Videoer, Collager, Animationer, Film 
Google Fotos holder styr på Videoer, man kan lave collager, animationer og film  
(Diasshow)

Foretrukne
-dine ”stjerne” billeder

Steder
Ved hjælp af GPS 
sorterer Google Fotos 
selv billederne efter 
steder. Eks. Rom eller 
Toscana...

Ting 
Google Fotos sorterer 
selv billeder efter ting 
eller oplevelser. eks. 
Fugle eller Jul...

Videoer 
Her gemmer den 
videoer... Collager

Her kan man samle 
flere billeder til en 
collage

Animationer
-her kan man gemme 
små animationer...

Film
Her kan man gemme 
film og dias-show

Opret 
Album 
Delt album 
Film
Animation
Collage

Fotos
Album

Assistent

Deling

Søg efter:
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Assistent 
Google Assistent giver dig påmindelser om billedoplevelser du har oplevet:  f.eks 
fra samme dato, fra tidligere år eller om redigeringer du fornylig har foretaget..  
..Det Google Assistent giver dig, kunne ligne en fotografisk dagbog.  
Alt får du serveret uden at foretage dig noget...

Deling 
Du kan dele dine billeder med andre. Det eneste det kræver er at den person du 
deler med også har Google Fotos...
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