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Man kan lave et fotoalbum (Web-album) i Picasa på Internettet og

invitere venner og familie til at se billederne.

Men først skal man have lavet en adgang

til en Google-konto - Klik på

Vælg at indskrive din

Adgangs oplysninger til

din g-mail-konto

Hvis du ikke har en

kan du oprette en her

Ved oprettelse af En Konto:

Følg vejledningen på skærmen - men husk at fjerne „fluebenene“

de rigtige steder!

Tilmelding til

Google konto
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Indtastningen i dette felt, er for at finde ud af, at det er et menneske, der

skriver og ikke en „maskine“ (Robot), der er ved at oprette et Webalbum

Der skal skrives med store- og små bogstaver

Udskriv dine indtastninger

Tast Google.dk   Log ind

Lad din maskine huske „Dig“

hjemme, hvis du er den eneste

der har en Google-konto

Men ikke på

andre computere

Du får spørgsmålet en gang

mere, hvis du har fjernet

„fluebenet“

Log på

din Google-

konto
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Tilbage i Picasa markerer du de billeder, du vil uploade

Klik på   Upload til Webalbum /Del

I den nye dialogboks vælger du    Ny

Størrelsen af billedet

Upload

Upload / Del

Picasa uploader

nu dine billeder

til Webalbumet

I Picasa: Upload-

ningssymbol

Senere optræder

de med en

„Uploadningspil“

Du vil måske senere modtage et brev på den e-mail-adresse, du har

opgivet, hvor du skal bekræfte din e-mail-adresse overfor Google
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Slet billede

Vil du gerne se billederne, på dit Webalbum, skal du logge dig på

Google.dk

Klik på

Nede i bunden på   Mere

Kommer der en fane frem om Google-produkter, så   Luk

for at komme videre

Klik på   Fotos

Under Fanen   Mere

Vælg   Album

Her kan du se hvilke fotos du har uploaded

Hvis du dobbeltklikker på et af albumene, kan du se

billederne i det

Hvis du dobbeltklikker på et af de enkelte

billeder, kommer det frem i stor størrelse

Vil du se et   Diasshow   af billederne i mappen

<F11> = Fuld skærm

<Esc> = Stop Diasshow

Roter og Zoom

Hvis der er billeder, du alligevel ikke vil have liggende i dit Webalbum

Vælg   Slet billede

Tilbage i album:   Billeder fra indlæg

Slet billeder fra et helt album   Vælg

Login

Album

Roter / Zoom

Diasshow
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Del med andreMan kan invitere andre til at se billederne - vælg at åbne det Album du

gerne vil dele og tryk på   Del

Deler du hele Albumet

ved at indskrive

deres e-mail-adresse.

Hvis der er flere tryk

<Enter> imellem og

indskriv en ny

Husk et   Slette  Offentligt

Hvis du ikke vil have hele

Internettet til at se dine

billeder

en anden måde er at sortere

i de billeder du vil dele

Klik   Vælg

Vælg   Del

Alle billeder bliver markerede

Du kan nu fravælge

billeder der ikke skal med

ved at klikke i

„fluebenet“

Ved at indskrive

deres e-mail-adresse.

kan du bestemme hvem

der skal se billederne

Hvis der er flere tryk

<Enter> imellem og

indskriv en ny

Når det er udfyldt

Klik på  Del

En besked kommer frem
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Navne tag

Navngiv personerne, der er på dine billeder: (Overvej om det er en god ide)

Det kan enten gøres fra Picasa

i    Mappeoversigten (Samling)

Klik på   Vis kun fotos med ansigter

Programmet genkender menneskeansigter

Marker den første genkendte person op

Et personpanel dukker op i højre side

Indskriv personens navn

Jeg har kaldt hende   Dame

Den næste person   Pige

Du kan  Vis/Skjul Personpanelet

På samme måde kan du vise og

skjule andre paneler (i bunden)

Vil du tilbage og se alle dine billeder

Du kan også navnetag direkte i dine Web-albums

Klik på ansigtet

en cirkel opstår

Gør den evt større

ved at trække i markerings-

punkterne
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Sted tagPrøv først at markere i Picasa

billedet af   Himmelbjerg Tårnet

Vælg    Stedpanel

Vælg    Find sted (Søg efter en adresse)

Skriv    Himmelbjerget,

Danmark

På kortet er der angivet et Grønt

Markeringsmærke

Vælg    OK

Markeringsmærket bliver Rødt

Prøv at   Vis album på kort

De steder du har angivet

kommer frem - med et lille ikon

for billederne

Dobbeltklik på ikonet, og

det kommer frem i Picasa

Vil du tilbage og se alle dine billeder

Ved skibilledet fra Gålå i Norge kan du trække i det

Grønne markeringspunkt med venstre mus

og trække det ned for enden

af søen, hvor billedet er taget

I Google Earth kan du også få stederne vist.

Prøv også at stedangive   Marselisborg Slot og andre ( se Geotag i

manualen „Manual 5 - Flere funktioner“ side 8)
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Man kan søge på filnavne f.eks    strand.jpg   eller man kan søge på tags

Skrive f.eks. Dame   i søgelinjen

Der kan søges i Web-album

på Internettet

Eller der kan søges i Picasa

Vil du have sat billedtekster- kommentarer under dine billeder

Kan du i Picasa gøre det under billedet   Skriv en billedtekst!

I dit Web-album kan du gøre det

Klik på    Billeddetalje

Klik på    Tilføj billedtekst

Du kan også hente billederne fra dit Web-album og ned til din computer i

Picasa

Klik på   Mere

Klik på Download Billede

Søg

Billedtekster

Download billede
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De personer, du har skrevet til, vil modtage en e-mail i deres postkasse

Vil du virkelig „finjustere“ din konto:

Så   Vælg

Vælg   G+

Klik på   Start

Klik på   Indstillinger

Her kan du justere på forskellige parametre

Vil du slette din konto

(nede i bunden af Indstillinger)

Besked via e-mail

Slet konto


