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Picasa 3.9 Louise Peulicke Larsen Hent PDF Picasa er navnet på et gratis og meget populært billedprogram
fra Google, som gør det let at holde styr på de mange digitale fotos, vi hver dag tager med vores kameraer og

smartphones.

I hæftet lærer du, hvordan du kan organisere dine billeder i programmet, bl.a. ved hjælp af albummer, mapper,
tags og ikke mindst Picasas geniale ansigtsgenkendelsesfunktion. Vi gennemgår også, hvordan du hurtigt og

nemt kan forbedre dine billeder med Picasas indbyggede redigeringsværktøjer.

Vi kigger også på, hvordan du kan opbevare dine billeder på nettet med Google+ Fotos. Her er billederne
sikrede i tilfælde af, at du skulle miste din computer. Desuden kan de deles med venner og familie med få

klik. Du vil også lære selv at sikkerheds- kopiere dine billeder på cd'er, dvd'er eller en ekstern harddisk, så de
let kan genskabes, hvis uheldet er ude.

Hæftet er skrevet til Picasa 3.9, som er det overordnede versionsnavn, Picasa har haft i de sidste par år. Vi
tager dog udgangspunkt i 2015-udgaven med alle de rettelser og fornyelser, der er kommet til siden Picasa

3.9 blev lanceret første gang.

Hæftet er skrevet som en visuel guide, med én letforståelig, illustreret guide på hver side. Hæftet kan derfor
også let bruges som opslagsværk.
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