
1. Lag bruker (epostadr. din) og passord:
http://imageshop.no/no/gjesdal/Login

2. Åpne Microsoft word / powerpoint (eller 
begge)

3. Klikk på Sett inn i meny øverst

4. Velg «Store»

5. Søk etter «imageshop»

6. Legg til

7. Logg inn – Husk å velg «Husk meg!»

8. Neste gang du skal inn velger du 
Imageshop under «My apps»

9. Søk etter hva du vil ha inn, og trykk på 
bilde for å sette inn. Husk kreditering.

3. Sett inn
4. Store

5. Søk etter 
«imageshop» 6. Legg til

Bilder klar til bruk – til rapporter eller presentasjoner

8. My 
apps

Hvis du ikke finner «Store» på din 
datamaskin, se bruksanvisning på 
side 3. Løsning på dette er 
underveis – følg med på Væren.

side 1

http://imageshop.no/no/gjesdal/Login


Bilder klar til bruk – til nett (Acos)

1. Lag artikkel som vanlig
2. Nytt ikon for å sette inn bilde
3. Søk etter det du leter etter eller finn det 

ved hjelp av kategoriene
4. Velg ønsket størrelse
5. Trykk «Legg til»
6. Ønsker du å endre bildestørrelse 

dobbeltklikk på bildet.

2. Nytt ikon

3. Søk eller bruk 
kategorier

4. Velg størrelse
For fri beskjæring må 
denne hakes av i tillegg.

5. Legg til

Hvis du skal laste opp nytt bilde velg fanen 
for «Last opp» istedenfor «Bilde». Fyll ut 
informasjon og velg «last opp fil».
Merk!
Gjesdal intern (automatisk haket av) er slik at 
alle internt kan BRUKE bildet.
Gjesdalbilder merkes hvis folk utenfor kan 
BRUKE bildet fritt.

HUSK! Følg retningslinjer for bruk av foto side 2

https://s6.klos.no/system.php?ok=j387sm52t0pz9yh&modul=cdoc&item=2237


Andre måter å bruke 
bildedatabasen på - generelt

1. Gå inn på 
http://imageshop.no/no/gjesdal/Logi
n
• Logg inn med brukernavn og 

passord
2. Øverst kan du enten søke etter et ord, 

eller du kan sortere på kategorier, 
kart, sesong, fotograf eller år – eller 
en kombinasjon av disse.

3. Når du har funnet et bilde kan du: 
Laste det ned direkte*, legge det inn 
som ordre (for å laste ned flere på en 
gang) eller du kan legge det i et 
prosjekt (mer om dette på neste side).

4. Når du trykker på bildet får du se mer 
detaljer. Her kan du også velge hvilken 
kvalitet bildet skal lastes ned i.

2. Søk eller filtrer

Sammenlign flere 
bilder

Legg til i prosjekt

Last ned direkte*

Legg til i ordre

3

4

Ulik kvalitet for 
å laste ned 
bildet

Last ned direkte*

*Bildene ender opp i «nedlastings» mappen på Pcen din hvis 
du ikke har endret dette.

side 3

http://imageshop.no/no/gjesdal/Login


Andre måter å bruke 
bildedatabasen på -
prosjekt
Del bildeforslag med kollegaer og 
diskuter hvilke som skal brukes (f.eks. i 
årsmeldingen):

1. Merk bildene du ønsker å bruke som 
prosjekt

2. Gå inn på Prosjekter (øverste meny 
rad)

3. Del prosjektet med en kollega

4. Kommenter under bildet 

5. Når du vet hvilke bilder du vil bruker 
kan du enten søke dem opp direkte i 
programmet du bruker (se side 1) 
eller du kan laste dem ned ved å 
trykke på bildet (se side 3)

3. Del prosjektet

4. Kommenter bruk av 
bildet

1. Legg til i 
prosjekt

2. Velg «Prosjekter» i meny

side 4



Andre måter å bruke 
bildedatabasen på – laste 
opp bilde

1. Velg «Admin» i meny

1. Velg Admin i menyen
2. Velg Upload assets
3. Dra bildefil over i feltet for «Upload

files». Sjekk av kvaliteten er god nok. 
Trykk på Start Upload.

4. Trykk på bildet du skal «tagge»
5. Fyll ut informasjon. 

VIKTIG å fylle ut Credits med fotografen eller de 
som skal krediteres. I feltet for tags bør du legge 
inn så mange stikkord som mulig.  Hak av hvilke 
kategorier som er aktuelle. Under filter nederst 
kan du velge hvilken region av kommunen bildet 
er tatt.

6. Trykk på «Add». For 
masseoppdatering/opplastning av bilder 
ta kontakt med superbruker i din 
avdeling. 
VIKTIG Vær varsom når det gjelder å laste opp 
bilder av barn. 

HUSK! Følg retningslinjer for bruk av foto

2. Velg «Upload assets» 
knappen 3. Dra bildefil over. Sjekk kvalitet. 

Trykk på Start Upload.

side 5

4. Velg bilde(ne) du skal 
«tagge»

5. Trykk for å 
ekspandere

6. Klikk på «Add» for å legge 
til bilde(ne) i databasen.

https://s6.klos.no/system.php?ok=j387sm52t0pz9yh&modul=cdoc&item=2237
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