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Billedbehandling med Windows 10 Martin Simon Hent PDF Denne bog handler om mulighederne for at
billedbehandle med de indbyggede værktøjer til billedbehandling i Windows 10 – og du kan faktisk nå ret
langt med dine billeder i Windows 10. Jeg har også udgivet bøger om Photoshop Elements 14 og Photoshop,

og selv om værktøjerne til at billedbehandle med i Windows 10 ikke er så avancerede som i disse
programmer, så har du faktisk mange muligheder for at billedbehandle med de indbyggede værktøjer i
Windows 10, som du skal se i denne bog. Og der er en meget stor fordel ved de indbyggede værktøjer til

billedbehandling i Windows 10 – værktøjerne ligger klar til brug i Windows 10 – du skal ikke ud og købe et
nyt program.

Det hele foregår i Billeder-appen
Al billedbehandling i Windows 10 foregår i Billeder-appen, hvor alle værktøjer til billedbehandling er samlet.
I Windows 8.1 var det Fotos-appen, men den har nu skiftet navn til Billeder-appen i Windows 10 – den har

også heddet Billeder-appen i tidligere udgaver af Windows før Windows 8.1.

Gemme medie-filer i skyen (OneDrive)
Da du får 5 GB gratis harddisk i skyen med OneDrive, som er indbygget i Windows 10, så får du også en
gennemgang af OneDrive i denne bog. OneDrive gør det muligt for dig at gemme direkte i skyen fra din

Windows 10-computer. Dvs. at uanset, hvad der sker med din computer, så har du altid adgang til dine medie-
filer (billeder og videoer) i skyen, når du først har placeret dem der. Du kan kopiere medie-filerne op i skyen
som en ekstra sikkerhed, og du kan flytte filerne op i skyen og spare plads på harddisken. Hvis du lejer en

Office 365, har du adgang til 1 TB lager på OneDrive.

Tage backup af dine billeder
Denne bog indeholder også et kapitel om at tage backup af dine billeder, så du altid har en kopi af dine

billeder – både dem, du har redigeret, og alle de andre.

Rigtige trin for trin gennemgange i denne bog
Denne bog indeholder en hel del rigtige trin for trin-gennemgange, hvor du faktisk ser, hvad der sker i de

enkelte trin med billed-dokumentation.
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