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Hent først Programmet Picasa til din computer
Åbn din Browser (f.eks. Internet Explorer)
Skriv i adresselinjen www.google.dk
Skriv i Søge-feltet picasa dansk download og klik her

Download

I de søgeresultater som Google.dk kommer frem med vælg:
Vælg følgende link

Klik på linket:
Klik på det rigtige link i næste dialogboks:

Hvor du klikker på linket

Nu henter din Browser filen: picasa39-setup.exe hjem til din computer
Filen ser sådan ud

Vælg Kør
Installation
Følg installationen
på skærmen.

Måske skal du give Windows Firewall tilladelse til
at køre programmet (Windows Vista)
Vælg Kør

Installationsbeskrivelse

Under installationen dukker der forskellige dialogbokse op, som skal
besvares:
Licensbetingelser (læs dem) og Jeg accepterer
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Hvor skal programmet installeres på harddisken?
Hvis du ikke er øvet - så installer, hvor programmet selv foreslår

Installationsbeskrivelse

Sæt „Flueben“
som i
dialogboksen

Programmet spørger nu om, hvor det skal lede efter billeder?
I hele computeren?
Eller hvor
programmerne
gemmer billeder
som standart?
(mappen: Dokumenter)

Programmet foreslår nu at lede på Internettet efter opdateringer.
svar: Ja
(Ved installering af en nyere
version kan der forekomme
småændringer i skærmbillederne i
forhold til manualerne!)
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Hvilke billedfiler skal programmet kigge efter?
Vælg Marker alle
Vælg Afslut

Hvis du klikker på Programmet på Proceslinjen
Vil du se at programmet har fundet
de billede-filer som er ( i mit tilfælde)
i Mappen: Dokumenter
Med beskrivelse af antallet i mapperne og småbilleder af filerne

Vis fundne
billeder

Yderst til højre er der er der en kolonne med Egenskaber, hvis du
klikker på et enkelt billede:
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