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Brugerfladen i Photoshop Elements 11's (PE11) Organizer er ændret fuldstændigt – faktisk så meget, at det
sammenlignet med brugerfladen i PE10 ligner to forskellige programmer, og det er det også på en måde.
Brugerfladen er nu meget mere enkel og logisk i PE11 med fire overordnede visninger, som gør arbejdet

meget nemmere.

Du arbejder nu i Media (Media-filer)-visning, hvor du arbejder med medie-filer.
Du kan arbejde i People (Personer)-visning, hvor du arbejder med personer.

Du kan arbejde i Places (Steder)-visning, hvor du arbejder med steder på et kort. Du kan arbejde i Events
(Hændelser)-visning.

Det er helt nye måder at arbejde på i PE11, og alt bliver grundigt gennemgået i denne bog.

Meget er ændret og forbedret i PE11's Organizer
Der er mange smarte ændringer i brugerfladen i PE11, som nu er delt op i tre dele. Du har Albums og mappe-
visninger til venstre, medie-filer i midten og nøgleord samt auto-funktioner til højre. Det er en helt ny måde
at arbejde på, hvor de funktioner, du bruger, er mere synlige og lettere tilgængelige end i nogle af de tidligere
udgaver af PE. Farvevalget til de forskellige dele af brugerfladen er lysere og mere behageligt at arbejde med

i forhold til den meget mørke PE10-udgave.
Der er funktioner, som nu befinder sig andre steder i programmet og med andre navne. Det gælder f.eks.
Smart Albums som nu hedder Saved Searches (Gemte søgninger). Alle de nye ting i PE11 bliver grundigt

gennemgået i denne bog i forbindelse med praktiske eksempler.

Forbedret kort-funktion med GPS
Kort-funktionen er også forbedret, så du ikke behøver indsætte billeder på kortet mere manuelt. Det sker helt
automatisk, hvis der er en GPS tilstede, når du tager billederne. Det er der f.eks. i en iPhone. Hvis kameraet
ikke har en GPS installeret skal du stadig indsætte billeder på kortet manuelt, og det bliver også gennemgået,

hvordan du gør det, i denne bog, men fremtiden er begyndt med udviklingen i kort-delen i PE11.

De nye visninger i PE11
Du får en meget grundig og detaljeret gennemgang af de fire nye visninger, som repræsenterer en helt ny

måde at arbejde på i PE11.

PE11 er på engelsk
PE11 er som tidligere udgaver ikke oversat til dansk, men det er indholdet i denne bog der, hvor det er
nødvendigt, og det er mest i forbindelse med kommandoer, udtryk og navne på funktioner, så du får en

flydende gennemgang af indholdet i bogen – selv om programmet er på engelsk.

Målet med denne bog
Når du har gennemgået denne bog, vil du være i stand til at håndtere dine medie-filer og bruge alle de nye
muligheder, som er indeholdt i PE11's Organizer, og det gælder både de nye funktioner samt nye måder at
arbejde med dine medie-filer på samt de grundlæggende funktioner, som at hente nye medie-filer ind i

Organizer fra forskellige medier og oprette og håndtere kataloger plus meget mere.

 

Denne bog kan også bruges med Photoshop Elements 12.

Brugerfladen i Photoshop Elements 11's (PE11) Organizer er ændret
fuldstændigt – faktisk så meget, at det sammenlignet med

brugerfladen i PE10 ligner to forskellige programmer, og det er det
også på en måde. Brugerfladen er nu meget mere enkel og logisk i



PE11 med fire overordnede visninger, som gør arbejdet meget
nemmere.

Du arbejder nu i Media (Media-filer)-visning, hvor du arbejder med
medie-filer.

Du kan arbejde i People (Personer)-visning, hvor du arbejder med
personer.

Du kan arbejde i Places (Steder)-visning, hvor du arbejder med
steder på et kort. Du kan arbejde i Events (Hændelser)-visning.

Det er helt nye måder at arbejde på i PE11, og alt bliver grundigt
gennemgået i denne bog.

Meget er ændret og forbedret i PE11's Organizer
Der er mange smarte ændringer i brugerfladen i PE11, som nu er delt
op i tre dele. Du har Albums og mappe-visninger til venstre, medie-
filer i midten og nøgleord samt auto-funktioner til højre. Det er en
helt ny måde at arbejde på, hvor de funktioner, du bruger, er mere
synlige og lettere tilgængelige end i nogle af de tidligere udgaver af
PE. Farvevalget til de forskellige dele af brugerfladen er lysere og
mere behageligt at arbejde med i forhold til den meget mørke PE10-

udgave.
Der er funktioner, som nu befinder sig andre steder i programmet og
med andre navne. Det gælder f.eks. Smart Albums som nu hedder
Saved Searches (Gemte søgninger). Alle de nye ting i PE11 bliver
grundigt gennemgået i denne bog i forbindelse med praktiske

eksempler.

Forbedret kort-funktion med GPS
Kort-funktionen er også forbedret, så du ikke behøver indsætte

billeder på kortet mere manuelt. Det sker helt automatisk, hvis der er
en GPS tilstede, når du tager billederne. Det er der f.eks. i en iPhone.
Hvis kameraet ikke har en GPS installeret skal du stadig indsætte
billeder på kortet manuelt, og det bliver også gennemgået, hvordan
du gør det, i denne bog, men fremtiden er begyndt med udviklingen i

kort-delen i PE11.

De nye visninger i PE11
Du får en meget grundig og detaljeret gennemgang af de fire nye
visninger, som repræsenterer en helt ny måde at arbejde på i PE11.

PE11 er på engelsk
PE11 er som tidligere udgaver ikke oversat til dansk, men det er
indholdet i denne bog der, hvor det er nødvendigt, og det er mest i
forbindelse med kommandoer, udtryk og navne på funktioner, så du

får en flydende gennemgang af indholdet i bogen – selv om
programmet er på engelsk.

Målet med denne bog



Når du har gennemgået denne bog, vil du være i stand til at håndtere
dine medie-filer og bruge alle de nye muligheder, som er indeholdt i
PE11's Organizer, og det gælder både de nye funktioner samt nye
måder at arbejde med dine medie-filer på samt de grundlæggende

funktioner, som at hente nye medie-filer ind i Organizer fra
forskellige medier og oprette og håndtere kataloger plus meget mere.
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