
Live-webinar
Få orden på og glede av Bildene dine

Vi er                 og begynner snart! 



Målet med webinaret er enkelt og greit

… å lære noe nytt, forstå mer, få orden 
på, struktur og glede av Bildene dine



Det skal bli enklere, mer struktur og endelig morsomt med Bilder



Hvem er jeg?

• Henrik Ruud, 24 år 

• Daglig leder, gründer og kursholder 

• Jobb på Humac, nå Eplehuset i tre år 

• Ansvarlig for kursvirksomheten 

• Mange Apple-sertifiseringer 

• Startet Eplehjelp da jeg var 19 Se mer på www.eplehjelp.no

http://www.eplehjelp.no


Enkel og forståelig  
opplæring og hjelp i Apple-produkter



Hvorfor er bilder så vanskelig?



Planen for webinaret

En kjapp oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Hvis du blir til slutten av webinaret får en du en gratis e-bok 

1. Hva er nytt i macOS High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og vanlige feil



Før

Etter



Så, basert på mange års erfaring 
er jeg sikker på at dere kommer  
til å lære utrolig mye! 

1. Hva er nytt i macOS High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og vanlige feil



🤔

Hva er nytt i macOS 
High Sierra?
macOS High Sierra er det nyeste operativsystemet til  
Macen og byr på flere fordeler når det kommer til: 
sikkerhet, ytelse, bilder og andre småting. Men bør og kan du oppdatere?



Hva er macOS High Sierra?

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

🤔
1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Filer og bilder

Bli kjent med Macen din
År

Anbefalt

Sierra

8 GB RAM

Bilder

Anbefales

1 gang/uke

Office 2016

1 gang/uke

Må ikke

Bør

Bytt regelmessig

IMAP
SSL
Gmail anbefales
Ikke domeneshop,
heller Google Apps

Minst 150 MB/s

Minst 10 GB ledig

MHz Ikke farlig

SSD

Ledig plass_____________av

MB/s

_____________

SSDJa / nei

Hvor ligger bildene dine? 

Ja / nei

Ja / nei

Ja / nei

HarddiskRAMGB

Finder

Operativsystem

_____________

RAMMHz _____________

Renset? Diskhastighet_____________

_____________

BilderiPhoto

Bruker du iCloud?
Ja / nei Tømmer du papirkurven?
Ja / nei

Ja / nei

Ja / nei

Ja / nei

Ja / nei
Ja / nei

Ja / nei

Ja / nei

Har du filer i Nedlastinger?

Fungerer programmer?
Office

Skytjenester

Mail
__________ Eventuelt

__________ Eventuelt

__________ Eventuelt

Backup og sikkerhet
Har du backup?

Har du antivirus?

Har du brannmuren på?
Har du orden på passordene dine?

SierraEl CapitanYosemiteMavericksMountain LionLionSnow Leopard



Hva er nytt i macOS High Sierra?

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

🤔
1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Generelt sett 
Bedre Bilder-program 
Et nytt filsystem 
Raskere og smartere Safari 
Bedre video 
Ny «Metal» 
Programvare og App-utfasing 
 • Final Cut Pro X 10.3.4 og senere  
 • Motion 5.3.2 og senere  
 • Compressor 4.3.2 og senere  
 • Logic Pro X 10.3.1 og senere  
 • MainStage 3.3 og senere 
Mange andre «småting»



Hva er nytt i macOS High Sierra?

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

🤔

For de fleste er det Bilder som er det viktigste. 

Mye enklere å navigere, bla i og finne frem bilder: 
Overskrifter i Bilder 
Filtrering 
Markering av flere og redigering samtidig 

Redigeringsvinduet 
Livebilder 
Tredjeparts Bilderedigeringsprogrammer

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok



Hvilke Macer støtter High Sierra?

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

🤔

• MacBook Pro (2010 og senere) 
• MacBook (Late 2009 og senere) 
• MacBook Air (2010 og senere) 
• Mac Pro (2010 og senere) 
• iMac (Late 2009 og senere) 
• Mac mini (2010 og senere) 1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Bør du oppdatere?
Helst ikke lenger enn  
8GB RAM 
Frisk og rask Mac 
Du bør ha en SSD  

Spesiell programvare kan skape probl. 
(Office, Adobe, AutoCad og mange andre programmer 
fungerer ikke! 

Husk backup

Tja… 
Det er veldig mye bra med High 
Sierra og de fleste bør 
oppdatere, men det er greit å 
gjøre noen enkle ting før man 
oppdaterer så ting ikke går galt!



Bilder vs. Finder
For å bruke bilder ordentlig er det kritisk å ha en god 

struktur på hvordan man jobber med bilder.  

Veldig mange sliter med bildene sine fordi de ikke har 

kontroll på dette. Lær hva du bør gjøre her!



Bilder vs. Finder

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

Bilder bør være sjefen

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok



Bilder vs. Finder

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen



Bildene ligger mange steder 

Rot



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.  



✅

✅

Bilder bør altså 
være sjefen!

✅

❌

❌
1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

Bilder vs. Finder



1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

Bilder-biblioteket ligger i Finder,  
her kan du også legge ting i mapper



Er alt bra i kommentarfeltet? 
Spørsmål? Noe som er vanskelig? For lett?



Den beste måten å organisere på
Det er mange måter å organisere bildene sine på, 

men det er noen ganske enkle knep som gjør ting mye lettere!



Den beste måten å organisere på

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

Dette er det du  

kan jobbe med: 

• Mappe 

• Albumer 

• Smart albumer 

• År 

• Beste bilder



Den beste måten å organisere på

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

Dette er genialt: 

• Hovedmappe    «2016» 

• Eventuelle undermapper 

• Skiturer 

• Sommeren 

• Albumer       «Skitur i Sveits» 

I tillegg til noen smart-albumer m.m. her og der



iCloud og Bilder

iCloud kan skape stor forvirring når det kommer til bilder og mye annet. 

La oss se på hvordan det fungerer og hva du ikke bør gjøre.



iCloud og Bilder

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen



iCloud og Bilder

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen



iCloud og Bilder

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

• iCloud Bildebibliotek 
• iCloud Bildestrøm 
• iCloud Bildedeling 
• iCloud er ikke en backup



iCloud og Bilder

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

• iCloud Bildebibliotek 
• iCloud Bildestrøm 
• iCloud Bildedeling 
• iCloud er ikke en backup



Generelle tips og 
vanlige bildefeil

❌💡



Geniale tips

💡❌
1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

Sidepanelet 
CMD for å markere bilder 
Bruk mellomrom for å hoppe inn og   

 ut mellom enkeltbilder 



Vanlige bildefeil

Dette bør du ikke gjøre Gjør dette istedenfor

Ha bilder i flere skytjenester og Finder Bilder bør være sjefen

Ikke ha backup Ha ekstern hardisk med backup 
via Time Machine

Flere bildebiblioteker Ha en Bildesjef

Ikke bruke iCloud Bruk iCloud på riktig måte

Ha en vanskelig struktur / ikke kontroll etter 
iPhoto

Ta deg litt ekstra tid og få 
kontroll

1. Hva er nytt i High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å 
organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og feil 

Kort oppsummering 

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Se hele webinaret og få en gratis e-bok

Lydproblemer? Oppdater siden 
eller restart nettleseren / Macen

💡❌



Er alt bra i kommentarfeltet? 
Spørsmål? Noe som er vanskelig? For lett?



Så det var hoveddelen 
av webinaret

Dette er det vi har vært igjennom:

1. Hva er nytt i macOS High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og vanlige feil



Nå over til siste del 
av webinaret

1. Hva er nytt i macOS High Sierra? 

2. Bilder vs. Finder 

3. Den beste måten å organisere på 

4. iCloud og Bilder 

5. Generelle tips og vanlige feil

Nå dette:

Et spesielt tilbud 

Spørsmål og svar 

Til slutt: en gratis e-bok

Dette er det vi har vært igjennom:



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 for alle medlemmer i evig tid 
- les mer og bli medlem på www.eplehjelp.no

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

3) Noen gode nyheter (følg med videre nå)

http://www.eplehjelp.no


! 
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

www.eplehjelp.no/bilder-pakka/

www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/

http://www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/


www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/

http://www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/


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

orden på og glede av Bildene dine

"

frem til onsdag 23:59

30% 
rabatt

www.eplehjelp.no/bilder-pakka/

http://www.eplehjelp.no/bilder-pakka/


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 385,- 
(ord. pris 550,-) 

Evig tilgang. 100% 
fornøydgaranti.

frem til onsdag 23:59

30% 
rabatt

www.eplehjelp.no/bilder-pakka/



! 
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 I DAG 23:59

30% 
rabatt



Spørsmål og svar 
fra kommentarfeltet og før webinaret

30% 
rabatt   
til onsdag 

23:59

www.eplehjelp.no/bilder-pakka/

www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/

http://www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/


Husk tilbudene: 
fortell gjerne en venn som trenger dette! 

Takk for at du så på! 
Vi gleder oss til å se de igjen snart 😄
Og bare så du vet - vi sender et par e-poster med opptak 
pdfer og mer i kveld og neste uke. Du får de snart!

www.eplehjelp.no

30% 
rabatt   
til onsdag 

23:59

www.eplehjelp.no/bilder-pakka/

www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/

http://www.eplehjelp.no
http://www.eplehjelp.no/bilder-sjekk/

