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Billedbehandlings programmet, Photofiltre er til stor hjælp i arkivarbejdet med at  

ændre de originale TIFF billeder til JPEG formatet, ændre størrelsen og  

komprimere billedet så det ikke fylder for meget. 

PHOTOFILTRE 

Mappen med programmet 

skal du sætte ind i Drev C . 

I mappen ligger det  

køreklare program,  

PhotoFiltre7 

Dobbeltklik på ikonet åbner 

programmet 

Højreklik på Program-

navnet og vælg, Send til 

Skrivebord (opret genvej) 

Du laver så et genvejs 

ikon på skrivebordet 
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Programmet er åbnet 

Præference knappen 

Det vi har brug for , er at få programmet til at gemme i det rigtige format, og gemme i den rigtige 

mappe—det styrer du fra Præference knappen. Husk altid at afslutte med tryk på OK 

I vinduet her sætter  

du gemme formatet 

Og her hvilken mappe 

billedet skal gemmes i 

Der skal gemmes i 

JPEG format 

Der skal gemmes i 

Mappen, Kursus 
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Den hvide tekst er sat 

ind for neden i billedet 

T værktøjet (tekst). Du kan bruge knappen til at sætte tekst på et billede. 

Tekst vinduet ser sådant ud. Teksten skrives under Tekst input. 

                                                                       Størrelsen skal altid være meget stor. 
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Den tekst du laver bliver i første omgang et Lag (Lag 1), som du kan ændre på og flytte rundt 

på, indtil du har fundet den rigtige størrelse og rigtige placering. Så  trykker du på Shift tasten 

(store pil op til venstre), holder den nede og trykker på RETURN, så sættes tekst laget sam-

men med Baggrunds billedet, og nu er teksten låst fast her. Du kan dog altid fortryde dine  

sidste ændringer med knappen her: 

                                                                              Ca. 40 gange kan du fortryde i alt, så må du  

                                                                              gemme og åbne igen, hvis du har brug for at                                    

                                          fortryde flere gange 
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Billedstørrelsen fysisk og fil størrelsen 

ændres under fanen, Billede. 

 

Dit originale billede trækkes ind på  

Photofiltres skrivebord. 

Arbejd altid med en kopi, som du får 

med tasterne: Ctrl+U meget vigtigt 

(2) efter filnavnet viser, at det er en kopi 

Jeg laver altid samme bredde på alle de 

billeder, som skal vises på Arkiv.dk. 

En Bredde på 1024 for stående billeder 

og 2048 for liggende billeder, der er  

ingen grund til at lave dem større,  

mange ser billeder på små skærme i 

dag, f.eks. IPad, smartphone o.a. 

Jeg sættet opløsningen til 150 pixels. 

SLA ændrer det til 92 pixels inden de 

smides i databasen. 

Klik nu på  

disketten for at 

gemme billedet 

med dine  

ændringer 
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Gem som—vinduet popper op, og du 

bemærker, at der bliver gemt i mappen: 

Kursus med filnavnet er kursus001, og 

gemt i formatet: JPEG 

 

 

Tryk nu på Gem, hvis alt er OK 

JPEG kompressions vinduet popper op. 

 

 

 

 

 

Tryk på Præ-visning, for at se, hvor  

meget filen fylder med en kompression 

på 99 % 



7 

Fil størrelsen er 1,37 MB. 

Jeg synes det er lige i overkanten, 

jeg bruger max 1,20 MB. 

Kompressionen ændres nu til 98 %, 

og Præ-visning siger nu en Filstør-

relse på 1,09 MB, som jeg vælger og 

trykker så på OK for at gemme. 

Der er nu to kurus001 billeder, et Tiff på ca. 12 MB og et JPEG på ca. 1 MB, 

som er klar til upload vis Arkibas5. 

Der skal også sættes JeKonf 25a på som mærke i JPEG billedet 

Photofiltre sætter det ikke på, som programmet ellers er sat til at gøre  

automatisk. Vigtigt at du husker det, for når billedet skal uploades får det jo et 

nyt navn, og så forsvinder relationen til originalen 


