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Photoshop Elements 13 Organizer Martin Simon Hent PDF Du skal nu i gang med e-bogen “Photoshop
Elements 13 Organizer”, som er en bred og grundig gennemgang af databasen Organizer, som er en del af

Photoshop Elements 13 (PE13). Du får alle nyhederne i Organizer og alt det grundlæggende samt en del mere
– bl.a. tips og tricks og smarte måder at arbejde med Organizer på i PE13. Mulighederne med Organizer er

enorme Når først du kommer i gang med Organizer, så kan du nemt håndtere alle dine medie-filer (video-filer,
billedfiler, lyd-filer og pdf-filer) i den indbyggede database, som hedder Organizer. Det er i den del af PE13,

du kontrollerer de mange medie-filer, som findes på en computer i dag – men kun dem du ønsker at
kontrollere i PE13 – du vælger selv manuelt, hvilke medie-filer du vil importere i PE13 – mere om dette

senere i denne bog. Det er i Organizer, du kan have det store overblik over alle dine medie-filer. Og det er her,
du hurtigt kan finde de billeder, du vil arbejde med. Du har mulighed for at tilføje nøgleord til dine medie-
filer, så søgningen efter bestemte medie-filer går som en leg – også selv om det drejer sig om tusindvis af

medie-filer. Organizer arbejder også fantastisk sammen med sociale medier som Facebook og Twitter samt de
store video- og billed-databaser som YouTube, Flickr og Vimeo. Vidste du, at du også kan beskære og

billedbehandle med auto-funktioner i Organizer. Læs mere om dette i denne bog. Hvem kan bruge denne bog
Bogen indeholder masser af trin for trin-gennemgange, som går i dybden og tilhørende billed-dokumentation,
så bogen er også skrevet for nye brugere af Organizer, som vil hurtigt i gang med at arbejde med Organizer.
Jeg har lavet en bog, der udelukkende handler om Organizer, da det er så godt som umuligt at dække de

mange muligheder, hvis det kun skal være en del af en bog. Database, men også billedbehandling i Organizer
Organizer er en database, hvor du opbevarer, arbejder med og har lynhurtig adgang til udvalgte medie-filer
blandt en meget stor mængde medie-filer, men der er også mulighed for at billedbehandle i Organizer og via
Organizer, som du skal se senere i denne bog. Arbejde i skyen med mobile album og Adobe Revel Du får en

grundig gennemgang af mobile album og Adobe Revel, som er Adobes fototjeneste i skyen, der som
udgangspunkt er gratis. Se også, hvordan du opdaterer til en premium konto, hvor du kan uploade så mange
medie-filer, som du ønsker senere i bogen. Med Adobe Revel kan se og billedbehandle billeder på alle dine
mobile enheder, hvor du har installeret Adobe Revel-appen – bl.a. på en iPhone eller en iPad. De redigerede
billeder vil også være tilgængelige i PE13, hvor du så evt. Kan fortsætte billedbehandlingen, hvis du ønsker
det. Med mobile album og Adobe Revel har du adgang til alle dine medie-filer i skyen fra PE13 på din

stationære computer via Organizer. Billederne i denne bog Jeg har valgt ikke at give adgang til at downloade
de billeder, som bruges i forbindelse med billedbehandling i denne bog, da jeg ønsker, du skal bruge dine
egne billeder og komme i gang med dem med det samme. Programmet er på engelsk, men gennemgangen er
på dansk PE13 er stadig på engelsk, men alle de kommandoer, funktions-navne osv., som du får brug gennem

bogen er oversat til dansk.
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