
 

 

 

Mangler du system i dine billeder? 

Mangler du backup af alle dine billeder på ekstern placering? 

Kunne du ønske dig at vise andre dine billeder på en let måde? 

Vil du gerne se alle dine billeder på både PC, mobiltelefon og tablet? 

Har du pladsproblemer på din telefon p.g.a. foto og videoer? 
 

Kan du nikke genkendende til nogle af disse emner, ja så er Google foto helt sikkert noget for dig. 

 

Sidste år lancerede Google en helt ny tjeneste – nemlig ”Google foto”. Kort fortalt har Google udviklet en 

app som fuldstændig automatisk sørger for at kopiere dine fotoer og videoer op på deres servere.  

Dette kan ske fra din telefon, iPad/tablet eller fra din PC, og så ligger alle billeder og videoer samlet og i 

dato orden hvor kun du kan se dem. Du kan efterfølgende give andre lov til at se udvalgte billeder. 

 

Efterfølgende kan du så gruppere nogle eller alle dine billeder i album. Det er ligegyldigt om du gør dette på 

din PC, telefon eller tablet. Har du gjort det et sted, slår det straks igennem på alle enheder. 

 

Sidst men ikke mindst – det er fuldstændig gratis 

 

Synes du det lyder spændende, har du nu muligheden for at lære hvordan du selv kan komme videre. 

 

I Pulsen afholder vi nogle inspirations sammenkomster i marts måned. 

Det vil ikke være som på kursus, men hvor tingene bliver vist på skærm, og derefter skal du selv installere 

den lille apps på din telefon/tablet eller PC. Du vil hele tiden kunne på hjælp hvis behovet opstår. 

Når installationen er færdig begynder dine billeder straks at komme ud i ”skyen”, og vi bygger stille og rolig 

videre på mulighederne. 

 

 

 

 

Herover ses 4 skærmprint fra en telefon. Straks du har taget et billede overføres 

den til ”skyen”, og de sidste 3 er forskellige visninger herfra. 

Den sidste viser nogle af de album der er oprettet. Bemærk nederst på billederne, muligheden for enten at 

få vist alle billeder (Fotos) eller de oprettede grupperinger (Album) 

 

Billedet her til højre er de samme billeder bare vist på iPad. 

 

Det koster ikke noget at deltage, ud over at du skal betale 45 kr. for kaffe 

og brød, som samtidig dækker lokaleleje. 

 

Pulsen  

Her vises oprettede album Fotos med tidslinje Fotos med selvvalgt zoom 

Galleri åbner billeder på 
telefonen, og Fotos er app der 
viser alle billeder i ”Skyen” 


