
Skjermbilder på 1, 2, 3....(PicPick) 

Ta bilde av noe på skjermen? No 
problem…. 

Her er et lite hendig gratisprogram 
PicPick - det tar nesten ikke plass, du 
kan faktisk ta med deg hele på en 
minnepenn hvis du skal bruke det på 
andre PC’er også. Installerer du på 
PC'en finner du igjen PicPick nede i 
høyre hjørne hvor den står og går i 
bakgrunn - lett tilgjengelig når du 
trenger denGrensesnittet ligner litt på 
Paint – ganske enkelt. 

Programmet tar skjermbilder – du får 
flere alternativer; full skjerm, deler av 
skjerm osv. Du kan legge på effekter, 
skrive inn tekst og tegne linjer på 
skjermbildet, rotere, legge på ramme og 
du kan endre størrelse – alt veldig fort 
og greit. Har du av og til hatt bruk for å 

få eksakt samme farge – color picker gir beskjed med en gang om hvilken farge som er 
brukt og hva slags kode den har. Skal du ha en eksakt størrelse på skjermbildet – ikke 
noe problem; her måler du ut i pixler med crosshairfunksjonen. Det er også en 
WhiteBoardfunksjon slik at du kan tegne på frihånd hvis det er det du har bruk for – 
kjenner du paint er det ikke noe problem her i alle fall. 

Når du er ferdig med å ta bildet og evt 
legge på effekter kan du lagre eller du 
kan eksportere det direkte til f.eks 
word, excel og powerpoint. Det er også 
mulig å laste opp via ftp uten 
problemer. 

Vanligvis bruker jeg OneNote (som også 
er et fantastisk nyttig program), men 
dette må du kjøpe. Alternativt kan du 
bruke Jing, men har du ikke helt 
spesielle behov dekker nok PicPick det 
meste av det du trenger. 

 Eva Bratvold/Frode Kyrkjebø (Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane) 
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