Google foto’s gebruiken.
Om Google Foto's heeft u een Google-account nodig.
Stap 1: Google foto’s startpagina
U vindt Google Foto’s op https://photos.google.com. Indien nodig, log in met uw Google-account.
Daarna ziet u alle foto's die in Google Foto's zijn opgeslagen. Heeft u nog geen foto's dan is de
verzameling natuurlijk leeg. Linksboven ziet u drie liggende streepjes. Klik daarop en een menu
vouwt uit. U ziet onder meer 'Foto's' en 'Albums', onderdelen die respectievelijk al uw foto's laten
zien en uw albums.

Stap 2: Foto’s toevoegen vanaf de pc
Het is heel gemakkelijk om foto's toe te voegen aan Google Foto's.
Klik boven in het venster op het pijltje omhoog met Upload om foto's in het overzicht te plaatsen.
Een venster opent. Navigeer naar de foto, selecteer deze en klik op Openen. Wilt u meerdere foto's
uploaden? Houd dan tijdens het klikken de Ctrl-toets ingedrukt. Als u dit voor de eerste keer doet
krijgt u de keuze “Upload size” Als u kiest voor “High quality” kunt u zoveel foto’s uploaden als u wilt.

In de hoek van het venster komt een melding of u de foto's in een album wilt opslaan. Wilt u dat
niet? Klik dan op het kruisje. Wilt u dat wel? Klik dan op Toevoegen aan album > Nieuw album, typ de
albumnaam en klik links op het pijltje.
De foto of foto's komen in het overzicht en eventueel ook in een album te staan.
Google heeft daarnaast een zogeheten Desktop-uploader. U downloadt dan een programmaatje dat
automatisch foto's in geselecteerde mappen toevoegt aan Google Foto's.

Stap 3: Foto’s toevoegen van uw smartphone.
Op uw smartphone gaat u naar de google playstore

Typ in de zoekbalk “google foto’s” en kies voor downloaden

Als u al ingelogd bent geweest op de computer in Google foto’s en u opent de app op de telefoon
krijgt u de vraag of u uw foto’s van uw telefoon wilt synchroniseren.
Kies voor ja en uw foto’s worden opgeslagen in google foto’s. Dit kan afhankelijk van het aantal foto’s
een tijdje duren.
Controleer na het synchroniseren of de foto’s in google foto’s staan door in te loggen op de
computer.

Stap 3: foto’s verwijderen van uw telefoon.
Afhankelijk van uw telefoon heeft u nu een icoontje/ app met

Google foto’s

en galerij

Om ruimte te maken op uw telefoon, kunt u nu de foto’s uit de galerij verwijderen. Deze worden dan
van uw telefoon verwijderd waardoor u weer ruimte krijgt op de telefoon om….. meer foto’s te
maken : ).

