
FOTO, FÅ STYR PÅ DINE BILLEDER 

MED GOOGLE FOTOS

ANDROID*

*Der er anvendt en Samsung S6 smartphone
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MÅLET ER

▸ at slippe for at din smartphone løber tør for hukommelse 
pga. mange billeder. 

▸ samtidig med at kunne se alle dine billeder på din 
smartphone, din computer og andre af dine enheder. 

▸ samt at det ikke koster dig mange penge (gratis).
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FORUDSÆTNINGER
▸ Du har en gmail konto (EtEllerAnder@gmail.com) 

▸ Du er ikke bange/bekymret for at bruge skyerne 

▸ Du skal kunne installere en app (Google Fotos og eventuelt 
også Google Drive) 

▸ Du vælger ved installation at dine billeder skal ligge gratis (Du 
får 2 valgmuligheder, en gratis eller en hvor billederne kan 
ligge i originalformat, dette vil normalt kun være nødvendigt 
for professionelle med billedeopløsning på mere end16 MB)

mailto:etellerander@gmail.com
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1. TRIN

▸ Du installerer Google Fotos (eller 
som den hedder på engelsk: 
Google Photos) 

▸ Du giver den lov til det, den evt. vil 
spørge dig om
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2. TRIN

▸ Du tager et billede med din 
smartphone 

▸ Du åbner Google Fotos og ser det 
billede du netop har taget 

▸ Dette billede kan du også se med 
den gamle Galleri app 

▸ Billederne ligger tilsyneladende to 
steder (mere om det senere)
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3. TRIN

▸ Google Fotos app’en vil nu af sig 
selv uploade billederne til Google 
Drive  

▸ Hvis du netop har taget et billede 
(x), og du umiddelbart derefter 
kikker på det med Google Fotos 
app’en, så vil du se oppe i toppen 
at der mangler at synkronisere 1 
billede.  Det sker når telefonen er 
tilsluttet strøm (på billedet til højre 
er 1 billede ikke synkroniseret)

X
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4. TRIN

▸ Du tilslutter telefonen laderen og 
synkroniseringen går igang (se 
billeder på næste side). 

▸ Den viser            når den er færdig 

▸ Den fortæller også hvor meget 
plads du kan få frigjort ( se 
billederne på næste side)
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STATUS

▸ er nu at dine billeder er lagt op på 
skyen. 

▸ De er lagt op i original format 

▸ De kan nu ses i såvel Google Fotos 
som i Galleriet  
(hvis du ikke har gjort mere*, så 
ligger de der også rent fysisk). 
 
 
* “Frigør plads” sletter billeder fra 
telefonen når de er i skyen.
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FRIGØR PLADS

▸ I Google Fotos er der en mulighed der hedder 
“Frigør plads” 

▸ Populært sletter den de billeder der er 
synkroniseret op på skyen, men gemmer et 
“frimærke” på telefonen. 

▸ På denne måde kan du hurtigt se alle dine 
billeder, og hvis du vil se det i stor størrelse, så 
klikker du bare på det - og den downloades i 
original størrelse. 

▸ Det tager et sekund, og mens den tager billedet 
ned vises det lidt utydeligt, men kun et sekund, så 
er det taget ned og kan vises som da du tog det 

▸ Den store mængde billeder ligger fysisk på skyen 
og først når du klikker på et billede tages det ned.

Frigør plads findes her
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GALLERI VS. GOOGLE FOTO

▸ I Galleri app’en ligger billederne som da de blev 
taget (fuld størrelse). 

▸ Det betyder at din telefon har et meget 
begrænset lager når du har taget mange billeder 

▸ Google Fotos har en funktion, der sender 
billederne op i skyen. 

▸ Når de er uploaded til skyen, behøver de ikke 
mere ligge på din telefon (i fuld opløsning!) 

▸ Google Fotos henter billederne ned når det er 
nødvendigt (dvs når du klikker på frimærket) 

▸ Google Fotos har en funktion “Frigør plads”, der 
sletter de billeder der er i skyen på din telefon



13                                       VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

GALLERI VS. GOOGLE FOTO

▸ Galleriet og Google Foto hænger 
100% sammen 

▸ Sletter du et billede i Galleriet, så 
forsvinder det også i Google Fotos 

▸ Sletter du et billede i Google 
Fotos, så sletter du det også i 
Galleriet 

▸ Synkroniserer du Google Fotos, og 
derefter “Frigør plads”, så slettes 
de uploadede billeder i Galleriet
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I DET DAGLIGE

▸ Bruger jeg ikke Galleri app 

▸ Jeg synkroniserer flitigt 

▸ Jeg er normalt på et trådløst wi-fi 
og er jeg ude i felten og skal vise 
et billede, så downloader jeg det 
via telenetværket (mine billeder er 
ca 4-6MB og selv 10 stykker 
sprænger ikke mit budget)



Billeder på din telefon

Memory/ hukommelse 

16GB optil 128GB en  

stor del er billeder

SKYEN

SYNKRONISERING 
SE SLIDE 6

KAMERA
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Billeder på din telefon

Memory/ hukommelse

SKYEN

ALLE BILLEDER DER ER I 
SKYEN BLIVER SLETTET

“Frigør plads” *

*Se slide 10
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SKYEN

I Google Fotos kan du se frimærker* af alle billederne i skyen

DET BILLEDE DU VÆLGER 
BLIVER DOWNLOADED I 

ORIGINAL STØRRELSE TIL 
DIN TELEFON

* Et frimærke en megen lille kopi af originalbilledet, og som derfor intet fylder 
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SE BILLEDER PÅ ANDRE PLATFORME
▸ På din telefon bruger du bare “Google 

Fotos” 

▸ På andre platforme kan du åbne din 
gmail og vælge Google Fotos, det 
gøres fra ikonen  

▸ Alle dine Google app kommer nu frem 
og du scroller ned til “Fotos” som du 
vælger (nu vises alle dine billeder;-)
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GLEM DVS. BRUG IKKE - 
GALLERI APP’EN, HVIS DU 
BRUGER GOOGLE FOTOS.

Brug din tablet        .
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