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E-post, album och webbalbum
E-post
I Picasa När du ska skicka foton med e-post - samla dem i bildfacket nere till vänster på
programfönstret (klicka på gröna häftstiftet så de ligger kvar) och klicka sedan på kuvertet till höger
om bildfacket. En ruta kommer upp med fotona bifogade i förminskad storlek, du behöver bara
skriva i e-postadress och din hälsning.
För att ställa in dina standardinställningar för e-post gå in under “Verktyg”, “Alternativ”, ”E-post”.
Kryssa i ”Använd mitt googlekonto” om du har Gmail och ställ skjutreglaget på 480 pixlar.
På nätet kan du se en film om detta: http://www.youtube.com/watch?v=KrVXvArIADE.
I annan e-post.
1. Om du har datorbaserad e-post (Outlook, Windows Live) är det enklaste att högerklicka på
bilderna och välja "skicka till" och sedan klicka på E-postmottagare. Där får du valet att
förminska bilderna så de går att skicka.
2. Om du har webbaserad e-post (Yahoo, Swipnet m fl)
Öppna ditt e-postprogram, klicka på ”Bifoga fil” eller motsvarande och hämta fotot från ”Bilder”.
Om du vill minska fotot kan du först göra det i Image Resizer for Windows. Den laddas ner här
http://imageresizer.codeplex.com/. Installationsfilen hamnar i ”Hämtade filer” och ska installeras,
dubbelklicka på den och följ anvisningarna. När programmet installerats hittar du det i högerklicksmenyn
och kan välja bildstorlek i rutan som kommer upp. De små kopiorna att använda i e-posten sparas bredvid
originalfotona. Flytta dem gärna till en speciell mapp ”Foton för nätet” så är de lätta att hitta.

Album i Picasa
Man kan samla bilder som man vill visa tillsammans som ett album i Picasa.
1. Samla bilderna i bildfacket och klicka på den blåa albumsymbolen till höger om bildfacket.
2. Välj om bilderna ska läggas i ett redan skapat album eller i ett ”Nytt album”.
3. Om det är ett nytt album - skriv albumnamnet i namnrutan.
Du hittar sedan dina album längst upp till vänster under menyraden.
Webbalbum i Picasa (kräver Googlekonto)
Webbalbum läggs på en server och du kan inbjuda andra att se dem genom att skicka länken till dem.
1. Samla de bilder som ska vara i webbalbumet i bildfacket nere till vänster och klicka på ”Överför”
eller ”Dela” under ”Verktyg” i menyraden. En ruta kommer upp och Picasa föreslår ett namn. Om
du vill ha ett annat namn på albumet, klicka på ”Nyhet” uppe till höger och skriv det i rutan som
kommer upp. Du kan också välja att bilderna ska läggas i ett album som redan finns.
2. Välj storlek/hastighet. Välj ”Bäst för webben” eller 640 bildpunkter om det inte är viktigt att
fotona ska vara stora (t ex om mottagaren ska kunna skriva ut dem).
3. Klicka på Överför (Dela).
Albumet kan redigeras på olika sätt när det ligger på nätet. Det kan också kopplas till fotona i Picasa
- klicka på knappen ”Synkronisera” på höger sida ovanför mappen. Då överförs alla redigeringar du i
framtiden gör i Picasa till webbalbumet. Picasa gör också en kopia av webbalbumet bland dina
album, dess symbol är inte blå, den är gul med en grön pil på.
Överföra foton till Facebook
När du är inne i Facebook, klicka på kamerasymbolen. Välj fotot du vill lägga upp i datorns ”Bilder”,
mappen ”Foton för e-post”. Klicka på ”Skicka”. På samma sätt lägger du upp foton på Twitter och
andra nätplatser.
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