
Få orden på og glede  
av Bildene dine - del 2 

vi begynner 19:00

Gratis live-webinar



Målet med webinaret: 

Lære noe nytt, forstå mer, få orden, 
struktur og glede av Bildene dine



Det skal bli… 

Enklere 
Mer strukturert 

og endelig morsomt med Bilder



Få orden på og glede  
av Bildene dine

Gratis live-webinar

Webinar - del 1 - 12. feb

Overordnet om Bilder 
iPhone, iCloud, Bilder-forståelse og diverse tips

Webinar - del 2 - 5. mars

Alt om Bilder på Mac 
Importering, Organisering og deling

✅

➡



Fra kaos til orden og glede
Oppsummering - del 1 
1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
Importering 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
Organisering og struktur 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
Deling 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder

• For deg som er med helt til slutt: Gratis e-bok 
• Spørsmål og svar



Hvorfor har vi dette webinaret?

1000-vis av bilder

Bilder er noe av det viktigste vi har (for mange)

Folk sliter veldig med bildene sine 

Finnes små, enkle ting som gjør at du får 
mye mer glede av bildene dine



Mange synes teknologi er vanskelig  
Det er mye å huske på, komplisert og det kommer nye ting hele tiden



Enkel og forståelig  
opplæring og hjelp i Apple-produkter





Hvem er jeg?
• Henrik Ruud 

• Daglig leder og 
kursholder 

• Jobbet i Humac i 3 år 
(nå Eplehuset) 

• Kursansvarlig 

• Apple sertifiseringer

5 år

Se mer på www.eplehjelp.no

http://www.eplehjelp.no


Hvorfor er Bilder så vanskelig?
men…



Oppsummering av 
webinar - del 1



Organisering - Bilder vs. Finder

1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

Bilder bør være sjefen

❌

❌



Bildene ligger mange steder 



Min anbefalte bildestruktur - Bilder som sjef

❌

❌❌

❌



Når Bilder er sjefen - bruk gjerne iCloud

❌

❌

❌



Når du bruker iCloud - ta gjerne en BACKUP  
til en ekstern harddisk med TimeMachine

❌

❌



Poenget er: hold det innenfor EN struktur,  
hvis ikke blir det fort kaos og vanskelig å 

holde oversikten.  



iCloud og Bilder

1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

Hvordan skal jeg bruke 
iCloud riktig? 

Er iCloud en backup?



iCloud har ufattelig mange muligheter..  
spesielt for deg med Mac, iPad og iPhone.



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

iCloud og Bilder



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

iCloud og Bilder - på Mac



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

iCloud og Bilder - på iPad og iPhone



Hvorfor ikke iCloud-bildebibliotek? 

Bruk det gjerne, men enhetene kan 
fort fylle seg opp. I så fall - optimaliser 
lagring på iPad og iPhone.

1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

iCloud og Bilder - anbefalte innstillinger



Bilder og treg 
Mac?



Hvorfor blir Macen treg?



Mekanisk 
del som 
snurrer

Ny: 
Rask  
og fin

Ved bruk 
+ bevegelse 

tregere og slitt

Etter 
3-6 år 

kræsjer

«Snurre»harddisk

Minne / RAM

SSD
Minnekort. Heldigital. 

Ingen bevegelige deler. Mye mye kjappere. 
Kræsjer ikke på samme måte. Ny type teknologi.

Husk 

backup!!

4GB 8GB



«Snurre»harddisk Minne / RAM

SSD 4GB 8GB

🚫

✅ ✅

Så for å oppsummere: du bør ha SSD og minst 8GB RAM 
hvis du har mac OS X El Capitan eller nyere.

✅🚫



Vil du ha hjelp med dette?

www.eplehjelp.no/mac-rens/

Fjernstyring
Mac-sjekk / en-til-en-hjelp i Oslo



Vanlige Bilder- problemer: 
• 1000-vis av Bilder 
• Finder vs. Bilder? 
• Dropbox? Bilder? 
• iPhoto —> Bilder? 
• Har jeg tusenvis av duplikater? 
• Hvordan organisere? 
• Bilder på eksterne harddisker? 
• Bilder og iCloud? 
• Ligger bildene dobbelt? 

… og hundrevis av andre spørsmål..!



Nyhet!Bildepakka
Alt du trenger å vite for å få skikkelig 

orden på og glede av Bildene dine

!



Noen her som har kjøpt den? 
Har dere lært noe nytt? 

Skriv i kommentarfeltet :)

Bildepakka!



Bilder på Mac



Forståelse i 
Bilder-appen



Overordnet om Bilder



Genialt tips!  
Noe «alle» bør gjøre

Vis Sidepanelet

Menylinjen 
Vis 
Vis sidepanelet



Importering av 
Bilder

➡
iPhone 
Finder-mapper 
Digitalkameraer 
Eksterne harddisker



Måter å importere på

1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e



Måter å importere på

1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

1. iPhone (via iCloud eller Kabel koblet til Macen) 
2. Finder-mapper 
3. Digitalkamera (minnebrikke e.l.) 
4. Eksterne harddisker 

5. Mail 
6. Internett 
7. iCloud 
8. iPhoto? 
…  og mange andre  

➡



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

iCloud Bildestrøm

➡



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e

iCloud Bildestrøm

• 1000 bilder eller 30 siste dager med bilder 
ligger i Bildestrømmen 

• Alt utenom det blir slettet  
• Så pass på her!! Det er ikke en backup / 

permanent lagring 
 

NB! Videoer blir ikke overført via bildestrøm  
- du må overføre med kabel!

➡



Organisering 
av Bilder

Alle bilder 
Albumer 
Smart albumer 
Den beste måten å organisere på



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e-bok

Overordnet om Bilder-struktur
• Bilder 

(År, Samlinger og Øyeblikk) 
• Minner 

• Delt 

• Albumer 
• Alle bilder 
• Smart albumer 
• Albumer 

• Prosjekter



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e-bok

Overordnet om Bilder-struktur
• Bilder 

(År, Samlinger og Øyeblikk) 
• Minner 

• Delt 

• Albumer 
• Alle bilder 
• Smart albumer 
• Albumer 

• Prosjekter

Finnes det duplikater?
Ja / nei  

Kan hende 
Nesten garantert på Macen din



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e-bok

Den beste måten å organisere på - intro

✅ 
✅ 

✅

• Mappe 
• Albumer 
• Smart albumer 

År 
Beste bilder 



Deling av 
Bilder

➡

E-post 
iCloud 
Facebook 
Fotobøker  
… og mye mer



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e-bok

iCloud Bildedeling

• Enkel og genial måte å dele bilder med 
familie og venner 

• Del og se Bilder fra telefonen, iPaden 
eller Macen 

• Trenger bare en iCloud-konto / e-post 

NB! Kvaliteten på bildene blir dårlig her 
hvis du importerer bildene fra strømmen



1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder 
For deg som er med helt til slutt: gratis e-bok

Deling av Bilder via Finder

• Dra bilder fra Bilder 
til et vindu 

• Eksporter via 
Menylinjen 
 
NB! Du dupliserer bildene 
dine når du gjør dette



Så det var hoveddelen

• Overraskelse 
• For deg som er med helt til slutt: Gratis e-bok 
• Spørsmål og svar

Oppsummering - del 1 
1. Organisering - Bilder vs. Finder 
2. iCloud og Bilder 
Importering 
3. Måter å importere på 
4. iCloud Bildestrøm 
Organisering og struktur 
5. Overordnet om Bilder 
6. Den beste måten å organisere på - intro 
Deling 
7. iCloud Bildedeling 
8. Deling av Bilder via Finder



Vi har gått igjennom enormt mye nå
Det er sikkert ikke alle 
som husker alt vi har snakket om og 
alle tingene det er viktig å huske på  

Så da er det 3 ting det er greit å vite:
1) Opptak av webinar tilgjengelig gratis 
frem til onsdag 23:59 for ikke-medlemmer

2) Gratis e-bok til alle som er med helt til 
slutt nå (presentasjonen i PDF)

3) Noen gode nyheter (følg med videre nå)



… så hvis du ikke fikk med deg alt under webinaret:

! 
Nettkurs 

Lær i ditt eget tempo 

" 
Epleblokka 

Våre beste tips, i fysisk form 

www.eplehjelp.no



… eller få en-til-en-hjelp

Bilde-hjelp eller Mac-rens
En-til-en-hjelp fra 500,- (i Oslo eller over fjernstyring)

www.eplehjelp.no/hjelp/



Nyhet!Bilder-pakka
Alt du trenger å vite for å få skikkelig 

orden på og glede av Bildene dine

!

frem til I DAG 23:59

50% 
rabatt



Et enkelt og forståelig nettkurs som lærer deg 
alt fra hvordan du tar bedre iPhone-bilder til 
hvordan du får orden på bildene på Macen



✩✩✩✩✩
Dette sier en av våre 5000 kursdeltakere

100% fornøydgaranti





NB!



Forskjellen fra webinar?!
Bildepakka inneholder: 1) Det ultimate 

Bildekurset og 2) Bilder-boka (verdi 149,-)

• Mye mer innhold 
• Flere temaer 
• Bedre forklart  

• Steg-for-steg 
• Mye mer struktur 
• Kortere videoer 
• Tilgang i evig tid 
• Spørsmål og svar



Bildepakka oppsummert
Bildepakka: Alt du trenger for å få skikkelig 

orden på og glede av alle bildene dine

!

Nå kun 390,- 
(ord. pris 550,-) 

Evig tilgang. 100% 
fornøydgaranti. 

www.eplehjelp.no 
/bilder-pakka/

frem til I DAG 23:59

50% 
rabatt



# 
Gratis tips & triks 
Gjør hverdagen enklere 

! 
Nettbaserte kurs 

Lær i ditt eget tempo 

$ 
En-til-en-hjelp 

Hjelp når du trenger det 

" 
Epleblokka 

Våre beste tips, i fysisk form 

% 
Bedrift 

Tilpasset hjelp og prioritet 

Våre tjenester

frem til 05.03. 23:59

50% 
rabatt



frem til I DAG 23:59

50% 
rabatt



nå fra 480,- (30%) nå fra 480,- (30%) NÅ Gratis (verdi 390,-)

frem til I DAG 23:59

50% 
rabatt

   

😄🍾🎉

      
 
 
 



30%
frem til 12.03.17

nå fra 480,- (30%) nå fra 480,- (30%) NÅ Gratis (verdi 390,-)

nå fra 840,- (30%) 
 

nå fra 600,- (30%) 
 

nå kun 125,- (50%) 
 

😄🍾🎉



Spørsmål og svar

frem til I DAG 23:59

50% 
rabatt



Husk tilbudet, 
tips gjerne en venn som kan  

trenge dette 
og takk for at du så på. 

Vi gleder oss til å se deg igjen :) 
- neste Webinar? 

- på nettkurs? Bilder-pakka? 
- neste Norgesturné vi skal på? 

- hos oss i Oslo kommende uke?

frem til I DAG 23:59

50% 
rabatt


