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Log ind i BiD  

Du finder Bid på www.bid.rm.dk 

 

 

og sæt flueben i ”Remember me?” så husker BiD dig☺ 

Klik på når du har skrevet BrugerID og kodeord. 

 

Import billede ind i BiD. 

 

Klik på ”Import” i menuen. 

 

Du kommer ind på en ny side. 
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Import billede ind i BiD ved at klikke på 

  
Import filer via computer – klik indenfor den stiplede kasse, hvorefter stifinderen åbnes op – her vælger du 

et eller flere billeder og klikker på ”Åbn”. 

        

Her er der importeret et billede  

Udfyld derefter som minimum følgende felter: 

- Navn  

- Type vælg en eller flere typer 

- Lok.nr/Arrangement/Grusgravsnr./Boringsnr.  afhængigt af, hvilke typer du har valgt 

udfyldes Lok.nr/Arrangement/Grusgravsnr./Boringsnr. 

Klik på Tilføj. 
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Import billede ind i BiD ved Drag&Drop 

Åben Stifinder – find de billeder du ønsker at lægge i BiD – marker et eller flere billeder og træk billederne 

over i  . 

Udfyld derefter som minimum følgende felter: 

- Navn  

- Type vælg en eller flere typer 

- Lok.nr/Arrangement/Grusgravsnr./Boringsnr.  afhængigt af, hvilke typer du har valgt 

udfyldes Lok.nr/Arrangement/Grusgravsnr./Boringsnr. 

Klik på Tilføj. 

 

Find billeder i BiD 

Klik på Søg i menuen. 

 

Du kommer ind på et nyt skærmbillede. 



Vejledning til brug af BiD på en PC. Ver 1.1 

 

  



Vejledning til brug af BiD på en PC. Ver 1.1 

Søgekriterier (Hurtigsøgning)  

Her kan du søge på følgende metadatatyper: 

• Navn  

• Nr./navn (Lok.nr/Arrangement/Grusgravsnr./Boringsnr.)  

• Optagelsesdato (hvilken dato er billedet taget?)  

• Firmanavn  

Du kan sortere på de enkelte kolonner ved klik på : 
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Filter (Filtreringsmulighed på alle kolonnenavne) 

Kommer der mange billeder frem ved din søgning kan du sætte filtre op ved at skrive mere specifikt, hvad 

du søger på i . 

 

Du kan filtrere på følgende filtre: 

• BrugerID – det vi logger på BiD med 

• Type (Jordforurening/Social/Råstof/Boringer)  

• Emne 

• Kategori 

• Kommunenummer og kommunenavn  

Eksempel på fremsøgt billede: 
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Avanceret filter (Filtrering på baggrund af hurtigsøgning) 

Under avanceret filter har du mulighed for at vælge, hvilke typer/emner/kategorier du vil have vist. Udfor 

de enkelte muligheder kan du se, hvor mange billeder du vil få vist ved at vælge den. 

 

Download et billede 

Klik på det billede du ønsker at hente ned på listen over billeder. Billedet kommer op i stort format – klik på 

download og det hentes ned. 
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Rediger billeddata 

Fremsøg billedet - Klik på det billede du ønsker at redigere metadata for. 

 

Billedet kommer op i stort format og vises sammen med de metadata den er lagt ind med. For at ændre i 

disse metadata klik på Rediger. 

 

Du kommer nu ind på den samme side, som når du henter billeder ind i BiD – ret/tilføj de metadata du 

ønsker og klik på Gem. 

 

OBS Du skal være opmærksom på, at du KUN kan redigere i metadata for de billeder du selv har lagt i BiD. 

Ligger der billeder i BiD du gerne vil redigere i metadata på, så skal du hente billedet ned og uploade det 

igen eller bede ejeren af billedet om at lægge flere metadata ind. 
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Slet et billede 

Klik på Søg i menuen. 

 

Fremsøg det billede du ønsker at slette – sæt flueben ud for den/de billeder der skal slettes. 

OBS du kan KUN slette egne billeder – ikke andres. 

   

Klik på - billedet er nu slettet. 
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