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Hei og velkommen til Fotoweb, DNTs nye 
fotoarkiv. Fotoweb er et nettbasert arkiv som 
enkelt vil la dere arkivere og håndtere alle 
deres bilder samtidig som bilder enkelt kan 
deles mellom brukere og lokalforeninger. 

 Alt etter hva du foretrekker. 
 
Med Fotoweb får dere tilgang til vårt fulle 
nasjonale Fotoarkiv samtidig som det enkelt 
kan brukes til å håndtere deres eget lokale 
bildearkiv.  

http://bildearkiv.dnt.no/fotoweb

Med programmet integrert i Sherpa, Word 
og Powerpoint blir det enklere enn noensin-
ne å velge ut bilder til presentasjoner, plaka-
ter, aktiviteter eller sosiale medier. 

I dette dokumentet vil du få en oversikt over 
de viktigste funksjone som verktøyet gir deg 
tilgang til. For en mer utfyllende oversikt kan 
dere gå til Fotoware egne sider. 

Hver forening har fått én bruker, men har 
man behov for flere brukere kan dere gi 
beskjed foto@turistforeningen.no så går det 
i orden. 

Lykke til!  
 
Mvh  
Marius Dalseg Sætre

Slik kommer du i gang:

Innlogging:

Innlogging skjer via www.bildearkiv.dnt.no/
fotoweb. Passord og brukernavn er sendt på 
mail til hver enkelt bruker. 
Jeg klarer ikke logge meg inn

Navigering i arkiv:

Som dere ser på bildet så vil det første som 
møter dere være en oversikt over hvilke 
arkiver dere har tilgang til.  I alle tilfeller skal 
dere kunne klikke dere videre inn i minst tre 
forskjellige arkiv. 

DNT Sentralt: 

Her ligger alle bildene som er tatt eller brukt 
av DNT Sentralt. Basen består for øyeblikket 
av godt over 13 000 bilder og hvert eneste 

bilde er klarert for internt bruk.

Kan jeg sende bilder til en samarbeidspartner?

Blinkskudd:

Her samler vi DNTs aller beste bilder. Dette 
er bilder som gjøres tilgjengelig for alle med-
lemsforeninger. 

Jeg har tatt et knallbilde som jeg vil dele med hele DNT. Hvordan?

Din lokale medlemsforening:

Her samles bildene fra din lokale forening, 
og dette er det kun dere som har tilgang til. 
Har dere bilder som dere ønsker at kun bru-
kes internt risikerer dere ikke at de plutselig 
dukker opp på Facebook-siden til DNT Sen-
tralt.  Dere velger selv hva dere laster opp, og 
kan også selv velge om dere ønsker at noen 
av bildene skal være tilgjengelige for alle eller 
om dere vil dele med enkelte andre med-
lemsforeninger, enkeltbrukere eller grupper. 

Er det meningen at  alle bildene skal brukes av alle, hele tiden? 

Hvorfor er det ingen bilder i arkivet vårt? 

Hvordan deler jeg et bilde med andre? 

http://learn.fotoware.com
mailto:foto@turistforening.no


Finne frem i Fotoweb:

Nøkkelord:

Det er to måter som er vanlige å bruke for å 
lete seg frem i Fotoweb. Det er enten via sø-
kefeltet oppe i høyre hjørnet, eller via nøkkel-
ordene som ligger i menyen til venstre. 

Nøkkelordene er organisert etter den lokale 
taggelisten. Huk av et felt og bla deg innover 
til du finner det du måtte ønske av varder, 
DNT-nøkler eller spesifikke hytter.  Husk at 
det er mulig å hake av flere nøkkelord samti-
dig. 

Søkefeltet: 

Søkefeltet oppe til høyre brukes på vanlig 
måte, og et søk på ”DNT Ung” vil vise frem 
alle bildene som på en eller annen måte er 
tagget med DNT Ung på samme måte som 
alle søk på ”Arendal” vil gi deg resultater fra 
nettopp Arendal. 

Som regel vil nøkkelordene og det normale 
søkefeltet være mer enn nok til å gi deg de 
resultatene du er ute etter. 

Avansert søk:

Trykker du på forstørrelsesglasset ved siden 
av søkefeltet får du opp muligheten for av-
ansert søk. Du får da mulighet til å presisere 
kriteriene du ønsker å søke etter. I eksempe-
let over har jeg valgt å søke på bilder av ”DNT 
Ung” og ”Jotunheimen”. For å sikre meg om 
at bildene er nye ber jeg om å kun få bilder 
tatt i løpet av sommeren 2015. 

Velge bilder: 

Når du har søkt deg frem til bildene du øn-
sker vil neste steg være å velge ut bildene du 
ønsker å gjøre noe med. Klikker du deg inn 
på bildet du ønsker vil du få tre valg.  

Last ned - laster ned bildet til din maskin. Her 
kan du velge om du vil ha originalbildet, en 
mindre fil som egner seg i sosiale medier, el-
ler en CMYK-fil tilpasset trykte publikasjoner. 

Prosess - her kan du legge bildet i et eget 
album som kan deles med andre. Bildet kan 
også rangeres eller slettes. 

Rediger tekst - er bildet mangelfullt tagget 
kan du gå inn her for å legge til eller fylle ut 
teksten som følger med bildet. Klikk deg inn 
på Metadata for å legge til sted, område og 
nøkkelord. 

Velg flere bilder - velger du flere filer på en 
gang vil du få en dialogboks nederst i nettel-
seren. Gjennom den kan du håndtere eller 
laste ned flere bilder på  en gang. 

Hvordan vet jeg hvilken fil som er riktig å laste ned?

Hvordan går jeg tilbake til forrige søkeresultat?

Hjelp. Jeg forsøker å søke, men noe går galt. Hva gjør jeg?



Hvilke bilder skal vi laste opp? 

Et av hovedpoengene med Fotoweb er at det 
skal være lettere for alle i DNT å håndtere 
sine egne bilder, samtidig som det skal være 
enklere for DNT sentralt å finne gode bilder 
fra hele landet.

Da er det viktig at vi er litt kritiske når vi vel-
ger ut biler som skal lastes opp. 

Introduseringen av Fotoweb gir dermed en 
strålende mulighet til en gang for alle å gå 
gjennom sitt eget bildearkiv. Joda, klart det 
tar litt tid, men til gjengjeld vil vi få uendelig 
mye tilbake. Husk at Fotoweb allerede er in-
tegrert med både Word og Powerpoint samti-
dig som det vil integreres med Sherpa i løpet 
av kort tid. Alle bilder dere kan tenke dere å 
bruke bør med andre ord ligge i arkivet, men 
40 bilder av samme gresstust tatt med kort 
mellomrom er det ikke behov for. 

Hvordan laster jeg opp bilder?

Velg ”last opp” og følg instruksjonene på 
skjermen. Du kan velge så mange filer du 
ønsker når du laster opp. Mappen filen(e) 
lastes opp i skal hete  ”Opplastingsområde”. 
Om det står noe annet i dette feltet har det 
skjedd en feil. 

Videre skriver du inn all relevant informasjon. 
Fotografen skal krediteres og sted, nøkkelord 
og en kort beskrivelse må fylles inn. 

Det er mulig å laste opp ved å kun fylle inn 
fotograf og ønsket arkiv, det krever da at man 
går inn og fyller ut informasjon om enkeltbil-
dene i ettertid. Dette er en fin fremgangsmå-
te når mange bilder lastes opp på en gang. 

OBS: Husk å trykke enter etter at fotografens 
navn er skrevet inn.  

Hvilke nøkkelord skal jeg skrive inn?

Ha som utgangspunkt at bilder skal tagges 
med minst 5 nøkkelord før det lastes opp.  
Ved å dobbeltklikke i nøkkelordfeltet får du 
opp en liste over alle nøkkelordene vi bruker. 

Dette kan du også skrive inn manuelt. 

Hvordan får jeg bildet inn i riktig arkiv?

I feltet  ”Publiseres i arkiv” kan du bla deg 
frem til riktig arkiv. Alternativt kan du skrive 
inn navnet på din lokale medlemsforening 
direkte i feltet, men hver da påpasselig på at 
du skriver rett. 

Filen(e) er nå klar for opplasting! 

Jeg får ikke lastet opp bildene. Hva er galt? 

Jeg lastet opp bildene mine til feil arkiv. Hva gjør jeg nå?

Kan jeg legge til bilder i flere forskjellig arkiv? 

Jeg tagget bildene mine fei. Kan det endres?

Jeg vil gjerne slette et bilde. Hvordan gjør jeg det? 

Kan jeg laste opp andre ting enn bare bilder?

Kan jeg bruke mobilen til å laste opp eller ned bilder?



Bruk av album i Fotoweb: 

Hvordan deler dere bilder internt hos deres 
lokalforening i dag?  

Fotoweb vil med all sannsynlighet kunne 
gjøre hverdagen deres enklere. Velg ut bil-
dene dere vil dele med hverandre, legg dem 
i et album og del i vei. Dere trenger kun én 
enkelt bildefil, og den kan dere laste ned i alle 
formater: Web, trykksak, originalfil osv. 

Det er heller ingen begrensning på antall 
album. Det er bare å kjøre på :) 

Albumvalget finner du i øverste linje i Foto-
web. Rett ved siden av ”Hjem” og ”Arkiv”. 

Hvordan oppretter jeg et album?

Du kan opprette et album via albumsiden. 
Trykk ”Opprett” og velg deg et navn for ditt 
nye album. Du kan også legge til en liten be-
skrivelse for albumet om du ønsker.  Albumet 
kan også lages direkte uten at du trenger å gå 
inn på albumsiden. Da markerer du ett eller 
flere bilder og velger deretter et navn på ditt 

nye album. Alternativt kan bildene legges inn 
i et allerede eksisterende album. 

Slik deler du album:

Dine egne album er private frem til du selv 
velger å dele dem med andre brukere. 

Det kan du gjøre i hjørnet oppe til høyre inne 
i det aktuelle albumet. Velg ”del” og skriv inn 
navnet på brukerne/medlemsforeningene du 
ønsker å dele de utvalgte bildene med.   
 
Slik kan du fint dele bilder fra ditt lokalarkiv 
med DNT sentralt, DNT Oslo eller hvilken 

som helst annen bruker uavhengig av om 
personen har tilgang til ditt lokale arkiv. 

OBS: For at andre brukere skal ha mulighet 
til å aktivt delta i albumet må du huke av for 
”contribute” og ”last ned” ved siden av perso-
nens navn. 

OBS: Velger du flere bilder på en gang lig-
ger det et lite bilde av en koffert ved siden av 
nedlastingsknappen. Klikk på den og få opp 
muligheten for å legge bildene i album. 

Når noen har delt et album med deg vil du få 
beskjed om det via mail i løpet av kort tid. 

Jeg klarer ikke å opprette et album. Hva går galt? 

Kan jeg dele et album med hvem som helst?

Er det noen vits å tagge et album med nøkkelord?

Trenger albumet en beskrivelse?

Kan jeg dele et album med en gruppe istedenfor enkeltbrukere?



Bruk Fotoweb med Powerpoint og Word:

Da er vi kommet til en del som jeg håper 
mange av dere får god bruk for. Gjennom 
programmet Fotoweb Desktop får man nem-
lig muligheten til å integrere Fotoweb i Word 
og Powerpoint. 

Alt du trenger å gjøre er å laste ned Fotoweb 
Desktop før programmet installerer seg selv i 
Microsoft Office.

For Word-dokumenter og presentasjoner 
trenger du dermed ikke lengre laste ned bil-
de. Velg Sett inn - Fotoweb og dra bildene inn 
nøyaktig hvor du ønsker. Enkelt! 

Hvordan laster jeg ned Fotoweb Desktop?

Programmet er enkelt å laste ned. Enten 
klikker du på skiftenøkkelen øverst til høyre i 
bildet og laster ned derfra, eller så velger du 
last ned når Fotoweb selv sier i fra at du ikke 
har Fotoweb Desktop installert. 

Deretter følger du instruksjonene på skjer-
men før du åpner programmet. Herfra kan 
du også laste opp bilder til Fotoweb på sam-
me måte som du gjør via opplastingsverktøy-
et i nettleseren. 

Skulle du mot formodning ha problemer kan 
du høyreklikk på Fotoweb-ikonet (Nederst på 
oppgavelinjen på Windows, oppe til høyre på 
Mac). Herfra kan du installere Fotoweb for 
Office eller Adobe på manuelt vis. 

Hvordan søker jeg etter filer i Office?
På helt vanlig måte. Skriv inn søkeordene du 
er ute etter i søkefeltet til høyre og klikk enter. 
Da vil du få opp de første 25 resultatene. Ved 
å scrolle deg nedover vil du få opp flere.  Når 
du har funnet bildet du vil ha kan du enkelt 
dra dem inn på riktig plass for å velge den 
minste versjonen av bildet. Ønsker du å velge 
større versjoner kan du klikke til høyre for 
bildeikonet og velge større versjoner, her kan 
du også velge å croppe bildet - uten at origi-
nalfilen endres. 

Hvorfor skal jeg bruke Fotoweb Desktop? 
Jeg får ikke logget på Fotoweb Desktop. Hva nå?



Bruk Fotoweb på mobil og iPad: 

Jepp. Fotoweb kan brukes til iPad og mobil på 
samme måte som i nettleseren. 

Her er det to muligherer. 

1. Last ned Fotoweb-appen
Det er to Fotoweb-apper. Fotoweb Desktop 
og Fotoweb HD. Sistnevnte er laget spesielt 
for iPad, førstnevnte passer til Android og 
iOS. Søk deg frem i App-store og hent pro-
grammet ned. 

Så snart du har lastet det ned klikker du på 
Fotoweb-ikonet. Ved første pålogging vi du 
bli bedt om å fylle inn brukernavn, passord 
og host name/servernavn.
 
Brukernavn og passord er det samme som i 
Fotoweb. Servernavn er bildearkiv.dnt.no.

Og da er vi inne. Nå kan vi leke oss videre. Er 
det ikke herlig? 

2. Bruk Fotoweb på vanlig måte i nettleseren
Det andre valget vil være å bruke Fotoweb på 
samme måte som på en Windows/Mac. Det 
er litt knotete, men du vil ha de samme valge-
ne som vanlig. 

Navigere i Fotoweb-appen
Når vi er inne på Fotoweb på mobil/iPad er 
har vi flere muligheter.

Vi kan søke oss frem til bilder på vanlig måte 
ved å skrive direkte i søkefelte (mobil) eller 
velge det arkivet vi ønsker å gå inn på (iPad).  
 
Søk deg frem på vanlig måte, og velg deg ut 
bildene du ønsker å se på. 

Kan jeg styre Fotoweb fra mobil/iPad?
Ja. Det er også mulig. Klikk opprett skjerm 
oppe til høyre i nettleseren på Windows/
Mac. Velg deretter bildene du ønsker å vise 
frem på mobil og koble deg til skjermen du 
nettopp opprettet. Denne muligheten er 
fremdeles litt begrenset, men du kan bruke 
den til å vise et utvalg bilder på PC-skjermen, 
eller til å vise en lysbildefremvisning. Alt 
direkte fra telefonen.

Opplasting via mobil/iPad
Noen ganger, som ved store nasjonale even-
ter, kan vi ha behov for å laste opp bilder via 
mobil eller iPad. Velg upload på hjem-skjer-
men(mobil), eller ute til høyre (iPad). Der-
etter følger du instruksjonene på skjermen. 
Husk å skrive både fotograf og ønsket arkiv 
som bildet skal publiseres i. Sistnevnte må 
noen ganger skrives inn manuelt, men bilde-
ne vil fremdeles komme inn i riktig arkiv.

OBS: ”Upload to” skal stå på ”Min opplas-
tingsmappe”

Kan jeg laste ned bilder på mobil? 
Hvordan logger jeg meg inn på mobil/iPad?



Spørsmål og svar: 

Innlogging:

Jeg får ikke logget meg inn?
Sjekk at brukernavn og passord er skrevet inn riktig. 
Pass også på at du ikke er logget inn et annet sted, da 
kommer du dessverre ikke inn. 

Kan jeg bytte passord?
Nei, dessverre er ikke det mulig. Men det kommer. 

Jeg har glemt brukernavn og passord. Kan jeg få 
tilsendt nytt?
Har du glemt brukernavn og passord må du ta kontakt 
med oss på foto@turistforeningen.no. Da fikser vi et 
nytt passord omgående. 

Det kommer kun opp en hvit skjerm når jeg forsøker 
å logge inn. Hva gjør jeg?
Det skal fremdeles være mulig å logge inn oppe i høy-
re hjørne. Skriv inn brukernavn og passord på vanlig 
måte. 

Vi trenger flere brukere i vår forening. Hva gjør vi? 
Vi fikser det omgående om dere sender en mail til 
foto@turistforening.no. Det er ikke mulig å opprette 
nye kontoer på egenhånd.

Navigering i arkiv: 

Hvorfor har jeg ikke tilgang til min lokalforening?
Her har det skjedd en feil. Send en mail til foto@turist-
forening.no. 

Hvorfor er det ingen bilder i vårt lokalarkiv?
Mest sannsynlig har dere enda ikke lastet opp bilder til 
arkivet. Ta en gjennomgang av bildene dere har og be-
stem dere for hvilke bilder dere ønsker å bruke videre. 

Jeg vil bruke et av bildene til DNT sentralt. Hvordan 
vet jeg hvilke bruker som kan benyttes fritt? 
Til venstre for bildet vil det stå oppgitt fotograf, beskri-
velse og bruksbegrensning. Sistnevnte felt vil opplyse 
om bildet ikke er til fritt bruk. Er feltet tomt kan bildet 
brukes så lenge det krediteres korrekt. 

Hvordan skal et bilde krediteres?
Fotograf Fotografesen / DNT

Jeg har tatt et knallbilde som jeg vil dele med hele 
DNT. Hvordan?
Snakk med din lokale arkivar eller send en mail til 
foto@turistforeningen.no.

Er det meningen at  alle bildene skal brukes av alle, 
hele tiden? 
Nei. Bildene i ditt lokale arkiv er kun tilgjengelig for 
dere. De bildene dere ønsker å gjøre tilgjengelig for 
alle kan dere legge i album som dere så deler vider.e

Bruk av søk og nøkkelord: 

Jeg får ikke opp resultater når jeg benytter meg av 
nøkkelordene? 
Huk kan av nøkkelordene du virkelig trenger. Det er 
ikke nødvending å huke av for ”aktivitet” om du leter 
etter en spesifikk aktivitet som for eksempel ”padling”. 
Søk etter det du er ute etter i søkefeltet eller let deg 
frem til riktig nøkkelord i venstremargen. 

Kan jeg søke etter flere ting på en gang?
Ja. Det er mulig å huke av to nøkkelord samtidig. Prøv 

for eksempel og huk av DNT Ung og Gjendesheim. 
Alternativt kan du velge avansert søk og skrive inn det 
du søker etter manuelt. 

Jeg forsøker å skrive inn søkeord, men Fotoweb sen-
der meg til feil resultat. Hva gjør jeg? 
Dette er dessverre en kjent feil som dukker opp fra tid 
til annen. Bruk ”Hjem”-knappen oppe til venstre for å 
nullstille økten og prøv igjen. 

Kan jeg lage et søk som bare søker etter nye bilder? 
Ja, i avansert søk kan du velge dato som kriterie og 
søke etter bilder som er lastet opp eller tatt på gitte 
datoer. 

Jeg klarer ikke velge flere bilder på en gang. Gjør 
jeg noe feil?
Sannsynligvis. Hold inne Ctrl (Cmd på Mac) for å 
velge flere bilder. 

Hvordan går jeg tilbake til forrige søkeresultat?
Bruk tilbake-knappen i nettleseren. 

Hjelp. Jeg forsøker å søke, men noe går galt.
Bruk ”Hjem”-knappen oppe til venstre for å nullstille 
økten og prøv igjen. 

Nedlasting av bilder: 

Hvordan laster jeg ned bilder?
Stor blå knapp. ”Last ned”.

Hva er de forskjellige nedlastingsvalgene? 
Originalfil - for normal bruk hvor det er behov for et 
høyoppløselig bilde
JPG Small - En mindre bildefil. Til bruk på sosiale 
medier.
CMYK - Til trykksaker. Ikke rør om du ikke har vært 
borti denne filtypen før. 
TIFF - Til trykksaker. Ikke rør om du ikke har vært borti 
denne filtypen før. 



Hvorfor laster jeg ned to versjoner av samme bildet?
Nedlastingen starter normalt sett av seg selv når du 
trykker på last ned. Den neste dialogboksen skal kun 
brukes om nedlastingen av ukjent grunn ikke starter. 
I Internet Explorer legger bildet seg i en egen dialog-
boks nederst i browser-vinduet. 

Jeg får ikke lastet ned bilder? 
Er du i et album som noen har delt med deg eller i 
noen andres arkiv. Isåfall er det ikke sikkert du har fått 
de nødvendige rettigheten for å laste ned bildene. Hør 
med personen som har delt albumet med det, eller 
med arkivadministratoren. 

Vi har kun en bruker i vår forening. Skal jeg da kun-
ne laste ned bilder?
Ja, om det ikke er mulig så har det skjedd en feil. Send 
mail til foto@turistforeningen.no.  

Kan jeg bruke mobilen til å laste opp/ned bilder? 
ja. Du kan bruke Fotoweb-appen til iOS eller Android. 
Du kan også bruke Fotoweb i mobilnettleseren på 
vanlig måte.

Opplasting av bilder: 

Jeg får ikke lastet opp bilder. Hva gjør jeg? 
Ikke alle brukere har muligheter til å laste opp bilder. 
Dette er et grep vi har tatt for å hindre at arkivet blir 
oversvømt av bilder vi ikke har bruk for. Om du mener 
du bør ha opplastingsrettigheter kan du sende en mail 
til foto@turistforeningen.no. 

Jeg skal laste opp bilder, men opplastingsknappen 
reagerer ikke. Hva gjør jeg? 
Har du husket å skrive inn både fotograf og hvilket 
arkiv bildet skal publiseres i? Husk å trykke enter etter 
at fotografens navn er skrevet inn. 

Jeg dummet meg ut og nå vil ikke Fotoweb la meg 
skrive inn fotografens navn. Hva gjør jeg? 
Det kan hende Fotoweb har hengt seg. Bruk 
”Hjem”-knappen til å nullstille økten og start proses-
sen på nytt.

Jeg har lastet opp feil bilde. Kan jeg slette det? 
Administratorer kan slette bilder ved å velge ”slett” 
under fanen prossesser. Du kan slette flere bilder på 
en gang ved å velge et utvalg og deretter trykke ”slett” 
i valgene som åpner seg nederst i browser-vinduet. 

Kan jeg legge tagger på flere bilder av gangen? 
Hvis du har valgt å laste opp flere bilder på en gang 
kan du legge tekst på alle samtidig på samme måte 
som om du hadde lagt tekst på kun ett bilde i opplas-
tingsmenyen. 

Jeg glemte å tagge et bilde med nøkkelord. Hva nå?
Klikk deg inn på bildet du vil endre og velg ”rediger 
tekst”. Klikk videre på ”Metadata” og legg inn nøkkel-
ordene du ønsker. 

Jeg lastet opp bildene mine til feil arkiv. Hva nå?
Har du tilgang til arkivet du lastet bildene opp i må kan 
du gå inn og flytte bilde tilbake til riktig arkiv. Om ikke 
må du laste opp bildet på nytt. Send samtidig en mail 
til foto@turistforeningen.no, så skal vi få slettet bildet 
som ligger feil. 

Kan jeg legge til bilder i flere forskjellig arkiv? 
Ja. 

Kan jeg laste opp andre ting enn bare bilder?
Ja. Fotoweb støtter både dokumenter og PDF-filer. 
Du kan også laste opp video, men de vil de ikke kunne 

spilles av på nett uten at de lastes ned først. 

Bruk av album: 

Hvordan deler jeg et album?
Legg til brukere du ønsker å dele albumet med via 
albumsiden. Knappen ”del” ligger oppe til høyre. 

Jeg har fått tilgang til et album, men kan ikke laste 
ned bilder derfra. Hva gjør jeg? 
Personen som har delt albumet har glemt å gi deg 
nedlastingsrettigheter. Kontakt personen og be han 
huke av for ”downloads”. 
Hvordan får/gir jeg nedlastingsrettigheter?
I delemenyen er det mulig å trykke på navnet ditt. Der 
vil du få to valg (contribute/download). Huk av ønsket 
valg.

Hvilke bilder kan ligge i et album? 
Alle bilder som albumdeltagerne har tilgang til i 
Fotoweb.

Kan jeg dele et album med flere på en gang?
Ja, og det er ingen grense på hvor mange album du 
kan lage. 

Kan jeg lage undermapper i album? 
Nei, det er dessverre ikke mulig. 

Kan jeg søke i album på samme måte i arkiv? 
Ikke for øyeblikket, men det kommer. 

Hvem kan jeg dele albumene mine med? 
Noen brukere kan dele album med alle, også personer 
utenfor Fotoweb-systemet, men de aller fleste kan kun 
dele album med foreninger og personer som allerede 
har bruker i Fotoweb. 

Er det noen vits å tagge et album med nøkkelord og 
trenger albumet en beskrivelse? 
Ikke nødvendigvis, men det kan være smart å ha. 



Fotoweb Desktop, mobil og iPad

Hvorfor skal jeg bruke Fotoweb Desktop? 
Et lite program som knapt tar plass på maskinen. Gir 
deg mulighet for raskere opplasting og integrerer bil-
debasen i Fotoweb med Word og Powerpoint. Fotoweb 
gir deg beskjed om å laste ned programmet om du 
ikke har det på maskinen. Du må laste ned to filer - en 
installeringsfil og en konfigurasjonsfil. Når du har 
installert programmet dobbeltklikker du på konfigura-
sjonsfilen og deretter skal alt gli som hånd i hanske.

Jeg får ikke logget på Fotoweb Desktop. Hva nå? 
Brukernavn og passord er det samme som på Foto-
web. Om programmet ber deg om å oppgi server så 
skal det skrives inn ”bildearkiv.dnt.no” i serverfeltet.

Kan jeg bruke Fotoweb med Word og Powerpoint?
Ja. Velg sett inn i Word/Powerpoint. Ytterst til høyre 
vil du se et ikon fra Fotoweb. Trykker du på det vil du 
kunne søke i alle bilder du har tilgang til i Fotoweb for 
deretter bruke dem i presentasjonen din - uten at de 
tar opp plass lokalt på maskinen.

Kan jeg bruke Fotoweb på iPad og mobil? 
Ja! Last ned appen Fotoweb HD for iPad eller Fotoweb 
Desktop for iOS/Android. Her kan dere søke i arkiver, 
samt laste opp bilder ved behov.

Hvordan logger jeg meg inn på mobil/iPad?
Brukernavn og passord på vanlig måte. Servernavn/
Host name er bildearkiv.dnt.no

Når trenger jeg å laste opp bilder fra telefon? 
Ved store arrangementer som Kom deg ut-dagen. 
Det går raskere å laste opp bilder direkte enn å sende 
bilder rundt via mail. 

Finnes det en lignende app til Windows Phone?
Nei, dessverre, men du kan bruke Fotoweb via mobi-
lens nettleser på vanlig måte. 

Hvorfor er bildene på mobil så veldig små?
Det er en feil som dukker opp fra tid til annen. Vi job-
ber med å få løst det. 

Kan jeg laste ned bilder på mobil? 
Ja, men da må du logge deg inn på vanlig måte via 
mobilen eller nettbrettets nettleser. 

Kan jeg styre Fotoweb fra mobilen eller nettbrettet? 
Ja. Det er også mulig. Klikk opprett skjerm oppe til 
høyre i nettleseren på Windows/Mac. Velg deretter 
bildene du ønsker å vise frem på mobil og koble deg 
til skjermen du nettopp opprettet. Denne muligheten 
er fremdeles litt begrenset, men du kan bruke den til å 
vise et utvalg bilder på PC-skjermen, eller til å vise en 
lysbildefremvisning. Alt direkte fra telefonen.

Nå håper jeg du er klar for bruke vårt nye fantastiske 
verktøy. Og vit at om du har lest hele dette dokumen-
tet er jeg mektig imponert!  
 
Og skulle du fremdeles ha spørsmål er det godt mulig 
det fremdeles finnes svar. Send mail til foto@turistfo-
reningen.no eller gå inn på Fotoware sine egne sider. 

De finner du her :)

http://learn.fotoware.com
http://learn.fotoware.com/02_FotoWeb_8.0


Lykke til!


