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Installation 
1. Ladda ner pluginet här: 

Sverige: Lightroom plugin SE 
Norge: Lightroom plugin NO 

2. I Lightroom gå till Arkiv (File) plugin-hantering 
(plugin-manager) 

3. Klicka på Lägg till (add)  

4. Välj den fil du har sparat ner och var noga med vart 
du placerar det. 

5. Logga in med ditt kontot för ordersystemet 

6. Välj plats för vart temporära filer ska hamna, dessa 
bör ligga på en lokal disk för att arbeta snabbast 
möjliga (ej Dropbox eller nätverksdisk) 

7. Vid installation behöver du söka efter uppdatering 
för att få den senaste versionen tillgänglig.
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lrplugin.husfoto.se/Husfoto.lrplugin.zip
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/lrplugin.husfoto.as/Husfoto.lrplugin.zip


Före export
Redigera bilderna innan export med den bildstil som kunden önskar. 

Exporten har en förinställd profil som inte kan påverkas i storlek och 
komprimering, det är därför viktigt att du vid redigering anger den skärpa 
som du anser att dina filer behöver.  

Det går bra att använda dom färdiga redigeringspreset som finns för 
redigering i olika stilar.  

Stil Exempel Presets

Neutral - Interiör Exempel färdiga bilder http://tiny.cc/husfotoneutral

Bright - Interiör Exempel färdiga bilder http://tiny.cc/husfotobright

Magazine - Interiör Exempel färdiga bilder http://tiny.cc/husfotomagazine

Exteriör - Solig dag http://tiny.cc/husfotosunny

Exteriör -Molnig dag http://tiny.cc/husfotocloudy

Att tänka på: Dessa presets är en generel inställning för att uppnå en vis grund på bilderna. 
Det är ditt grundmaterial som bestämmer hur mycket du själv behöver anpassa dessa.

https://showreel.husfoto.se/husfotonaturligstil/
http://tiny.cc/husfotoneutral
https://showreel.husfoto.se/husfotobrightstil/
http://tiny.cc/husfotobright
https://showreel.husfoto.se/husfotomagasinstil/
http://tiny.cc/husfotomagazine
http://tiny.cc/husfotosunny
http://tiny.cc/husfotocloudy


Starta pluginet
1. Välj Arkiv (file) -> Plugin tillbehör (plugin extras) -> 

Skicka bilder (new export) 

2. Pluginet öppnas
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Användning

1. Senaste nyheten presenteras 

2. Aktuella ordrar: Välj order för uppladdning, dagens 
utförda ordrar sorteras först i listan 

3. Utförda ordrar: Om du ska komplettera med bilder på 
tidigare utförd order 

4. Sök på adress om du inte hittar din order i listan 

5. Du kan välja att visa ordrar som inte har blivit inbokade 
eller ej accepterade.  

6. Orderinformation 

7. Välj att skriva meddelande till kund vid leverans, klicka i 
order som utförd om du vill att den ska levereras direkt 

8. Fördröjd leverans styr leveransen till en tidpunkt du 
önskar.  

9. Bilderna du har valt att skicka med, klicka ur om någon är 
fel 

10. Bilagor som tex bostadsblanketter  

11. Skicka iväg dina bilder direkt till ordersystemet
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När exporten påbörjas kan du fortsätta med nästa order du ska skicka iväg. 
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Information

Husfotos fotografer ska till kunder leverera en och samma storlek på högupplöst fil. 
Flera kunder har formatet A3 som en standardstorlek och det är storleken vi nu 
levererar till samtliga kunder.  

De vanligaste mäklarsystemen idag, tex Vitec, Mspecs, FaSad och FasIT jobbar 
enbart med en inkommande högupplöst fil, denna filen används sedan för att skapa 
prospekt som ska tryckas. Den används även till web-publiceringen då deras egna 
system skalar om till den önskade storleken.  

Det är därför viktigt att fotografen informerar mäklaren om att beställningen ska gå 
igenom mäklarsystemet. Då sparar dom mycket tid. 

Min mäklare behöver ändå lågupplösta bilder? Istället för att du som fotograf ska 
behöva ladda upp ytterligare en version så skapar nu systemet webupplösta bilder 
direkt från dom högupplösta. Vi levererar dessa i storleken 1920px på längsta sidan, 
vilket passar alla skärmar och system bra. 


