
Foto
Om du har iPhone, iPad eller en Android smartphone, så er 

løsningen på opbevaringen af dine fotos den samme. 

Lad nu være med at få kolde fødder pga “skyen”, alle dine 
mails ligger der jo allerede.
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Plads
• Fotos eller billeder tager plads (hukommelse) 

• På dine mobile enheder er pladsen begrænset 

• Fotos (mine) fra de sidste 20 år fylder ca. 200GB, 
du har 16, 32 eller 64GB på dine mobile enheder! 

• Det er klart at vi må tage “skyen” med i dette 
regnestykke 

• Det er en forudsætning at du har en gmail konto !
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iPad eller iPhone
De billeder du tager bliver 
automatisk lagt  i 
“Kamerarullen”. 

Her tager billederne en del af 
den hukommelse du har til 
rådighed.

Kamerarullen
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Android: 
Smartphone 
eller tablet

De billeder du tager bliver 
automatisk lagt i “Galleriet”. 

Her tager billederne en del 
af den hukommelse du har 
til rådighed.

Galleri
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Du kan downloaded App’en 
fra: 

  
AppStore (Apple)  

eller  
Play Butik (Android)
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Google Fotos



Når du starter       App’en “Google Fotos” sender den alle fotos fra 
kamerarullen/galleriet op i skyen (på din gmail konto)
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Google Fotos

Så snart fotos er uploaded kan du slette* 
fotos i Kamerarullen / Galleriet og 

pladsen er fri til nye fotos og billeder

Hvis du på din tablet eller smartphone vil se de fotos (du lige har 
“slettet”), så skal du bare starte “Google Fotos” op, og den viser dig 
alle de billeder du har sendt op i skyen - de er sorteret i datoorden.

*Der er en funktion i “Google Fotos” der klarer at slette dem fra 
kamerarullen/galleriet.
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Mens du sover arbejder Google med 
dine fotos, og når du vågner modtager 
du forslag til albums, autogeneret af 
Google, og den er god til det.

Igen efter nogen tid, har den fundet forskellige “ting” på dine fotos. 
Ting, kan være øl, bil, vand, fly osv. Der vises en oversigt, og du kan 

bare klikke på “bil” og billeder der er en bil på - kommer frem.

Du kan også selv lave albums m.m. er fotos taget med et kamera 
med GPS, så ved Google også hvor de er taget. 

Ja, der kommer derfor også automatisk et forslag til et album med 
alle din billeder taget på Cuba.
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Google Fotos



Google Fotos arbejder udfra din gmail konto !

Du skal vælge mellem 2 typer lagring af dine billeder: 
1. Ubegrænset plads (fotos mindre end 25MB) 
2. Fotos større en 25MB

99,9% kan klare sig med option 1., og her har du al den plads du behøver! 
Kun hvis du ernærer dig som fotograf, eller arbejder med meget, meget stor 
billedopløsning skal du vælge option 2.

På dine mobile enheder kan du nu se alle dine billeder med Google 
Fotos App (som på engelsk hedder Google Photos). 
Hvis du vil se billederne på en alm. computer, så sker det bare fra 
din gmail, hvor du i menuen        vælger Google Fotos
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Google Fotos



Viden om Google Fotos                   

Kamerarulle 
(iPad/iPhone)

Gallery 
(Android)
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Din mobile enhed

automatisk upload



Viden om Google Fotos                   

Kamerarulle 
(iPad/iPhone)

Gallery 
(Android)
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Din mobile enhed

Du kan direkte se alle dine billeder 

Slet billederne

Se billederne



Viden om Google Fotos                   

Kamerarulle 
(iPad/iPhone)

Gallery 
(Android)
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Masser af plads

Din mobile enhed

Sletter du billeder med Google Fotos

Slettes de, ja det forsvinder - men 

Google er så venlig at lade dem ligge i 

skraldespanden et stykke tid. 



Så lav nogle test, så du bliver fortrolig med systemet.
Det drejer sig om dine billeder!

Forslag til test-procedure:
1. Installer Google Fotos 

2. Tag nogle billeder med din tablet (iPhone/iPad/Samsung/m.fl.) 
3. Sørg for at være koblet på dit trådløse netværk 

4. Start Google fotos App 
5. Check at du kan se alle dine billeder 

6. Slet billederne i Kamerarullen/Galleriet 
7. Check at du stadig kan se alle billederne med 

8. Nu kan du gå igang
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Inden Google Fotos overtager alle dine billeder



Google Fotos på Apple produkter
Apple har selv en flot App bare kaldet “Fotos” 

Du skal beslutte dig for at bruge enten Apple Fotos eller Google 
Fotos. Det er ikke fordi de ikke kan leve side ved side, det er mere 
fordi det er vanskeligt for dig at være sikker på om det er den ene 
eller den anden du bruger. Der vil derfor komme tilfælde hvor man 
laver noget i den ene og ikke i den anden. 

Mit forslag er at du på din iPad/iPhone indstillinger slår iCloud-
fotobibliotek, Min fotostream og iCloud fotodeling fra! 

Jeg har gennem tiden sværget til Apples løsning, men må i dag 
erkende at Google Fotos næsten kan det samme, og er gratis  
(NB. Jeg har p.t. 200GB billeder liggende i Google Fotos, og det 
koster intet). 

Ja, og selv ikonerne er svære at se forskel på;-)
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