
Sådan redigerer du billeder til 
hjemmesiden

Microsoft Office Picture Manager



Introduktion
• Der findes mange programmer til billedredigering. Bruger du Microsoft Office, følger 

Microsoft Office Picture Manager med som standard. Redigeringsprogrammet er udmærket 
til de mest basale rettelser i et billede. Det er det program, du får gennemgået her.

• Når du lægger billeder på en hjemmeside, er det vigtigt, at det ikke fylder for meget, da det 
ellers vil belaste hjemmesidens hastighed. I den forbindelse taler man om Megabyte (MB) 
og Kilobyte (KB).

• Typisk vil et billede der kommer direkte fra et digitalkamera fylde over 1 MB, og det kan få 
hjemmesiden til at blive meget langsom. Især hvis den indeholder flere billeder. 

• Derfor anbefaler vi at du bruger programmet her til at komprimere billedet, dvs. gør det 
mindre og lettere. Optimalt skal billedet fylde mindre end 400 KB.

• Billeder kan gemmes i flere forskellige (fil-)formater. Til fotos anbefaler vi jpeg/jpg og til 
illustrationer er gif det bedste. 

• Et billedes højde og bredde måles i pixel (px). På sidste side kan du se de mål, der passer til 
Domeas hjemmesider.



Åbn et billede i Microsoft Office 
Picture Manager

3. Vælg Microsoft Office 
Picture Manager

2. Vælg Åbn med

1. Klik på billedet 
med højre museknap.



Gem en kopi før du starter



Komprimering (gør billedet lettere)

1. Åbn kopien af billedet og vælg Rediger 
billeder...

2. Vælg Komprimer 
billeder nederst i 
menuen.



Tilpas størrelse 
(mindre billede med samme dimensioner)

Nu er billedet blevet 
mindre og lettere, 
men det har måske 
ikke de dimensioner, 
du ønsker dig. Vælg 
Tilpas størrelse i 
menuen.



Højde og bredde
(Hvor mange pixel skal billedet være)

Hvis du kender de 
dimensioner billedet skal 
have, kan du skrive dem ind 
under Brugerdefineret 
bredde x højde. Klik OK for at 
se billedet.

Vælg Ctrl+Z for at fortryde



Gem billedet med et nyt navn

Nu er dit billede klar til brug. 
Vælg Gem som og giv billedet et nyt 
navn, så har du stadig både originalen og 
dit nye billede.



Beskær billedet
(Tilpas højde og bredde eller vælg et udsnit)

Vælg Beskær



Indstil højde og bredde-forhold
Brug musen til at trække i de 
sorte streger langs kanter og 
hjørner af billedet eller skriv 
hvor mange pixel du vil 
fjerne i menuen 
Beskæringshåndtag. 

Trækker du i stregerne, 
skriver programmet selv ind, 
hvor meget, du fjerner. 
Fortsæt til du har de 
dimensioner, du vil have, fx 
232 x 79 pixel. 

Klik OK.



Det tilpassede billede



Gem som

Nu er dit billede klar til brug. Vælg Gem 
som og giv billedet et nyt navn, så har du 
stadig både originalen og dit nye billede.



Gem originalen
Når du lukker programmet, skal du 
vælge Gem ikke for at bevare 
originalen.



Dimensioner til hjemmesiden

• Forsidebanner: 952 x 260 pixel

• Banner på underforside: 712 x 220 pixel

• Kampagnewebdel: 232 x 79 pixel

• Opløftningsbillede nyhed: 80 x 80 pixel
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