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Öppna ett fönster på halva Skrivbordet
Öppna den fil där dina (osorterade) bilder ligger.
Ta tag i den högra kanten av fönstret och dra åt vänster så att fönstret (med bilderna) bara tar upp
drygt halva Skrivbordet.
Skapa en MAPP
Högerklicka på Skrivbordet
Gå till NYTT
Gå till MAPP
Klicka på MAPPEN
Skapa kopior
Högerklicka på mappen
Kopiera
Högerklicka på Skrivbordet
Klistra in
Klistra in OSV 5 ggr
Du har nu 6 mappar på Skrivbordet
Ge mapparna namn
Skriv in önskat namn i skrivrutan under mappen. Om det är blått där så är det bara att skriva likaså om
det är tomt eller står fel namn. Då är det bara skriva över.
MAPPNAMN FÖRSLAG
BILDSAMLING
PERSONER
PLATSER
HÄNDELSER
RESOR
NATUR

Samlingsmapp för följande
Dessa 6 förslagsvis obligatoriska

BÅTEN
Dessa väljs efter egna intressen
BILEN
HUNDEN
GOLF
SOMMARSTÄLLET
FÖRENINGAR
UPPDRAG
En bild kan läggas under flera rubriker: t.ex. PERSONER och HÄNDELSER
Undermappar
Under t.ex. PERSONER skapar man sedan
Undermappar:
Barn Barnbarn Släkt Vänner osv
På motsvarande sätt kan man ju ha Årtal som undermappar under RESOR

DRA BILDER
När nu fönstret med bilder är öppnat och mapparna har fått namn så är det bara att dra eller kopiera
bild för bild eller flera samtidigt till rätt mapp. När man drar från kameran till datorn så kopieras den och
finns därför kvar även i kameran. Om man drar bilden från ett ställe i datorn till ett annat ställe i datorn
så flyttas bilden från sin källfil i datorn. Vill man ha den kvar där skall man i stället kopiera och klistra
över den till målmappen.
Gör så här
Markera bilden med vänster musknapp, håll kvar och dra och släpp i rätt mapp.
Eller ”Kopiera och Klistra”.
SPARA Mapparna
Dra mapparna till mappen BILDSAMLING
Arkiv
Spara som
Ditt Datornamn (mitt är t.ex. Ostwille)
Mina Bilder
Filnamn
Bildsamling
Spara
Eller
Arkiv
Spara som
Bibliotek
Bilder, Filnamn osv
Namn på Bilder
Ge bilder namn ?
Om bilden skall få ett namn (ej nödvändigt) så kan man sätta det före eller efter numret.
Sätter man det före numret så sparas bilden i bokstavsordning. Sätter man det efter numret så
sparas den i nummerordning.
Var konsekvent !
Behåll alltid numret även om du givit bilden ett namn !!
Annars är det risk att alla bilder heter jpeg !!
Om namnet står först så bör det börja med ett
unikt sökord T.ex. ” Fjällstugan 2013”.
Inte: ”När vi var i fjällen 2013”.
Du kanske har 20 st andra bilder som börjar med ”När…”

