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Automatredigera Norran med BatchPhoto 

 
BatchPhoto home: https://www.batchphoto.com 

 
 
Steg 0 Dela upp i mappar 
Utgå från leverans av liggande foton av Norransidorna, normalt kring 4 MB/bild 

Dela upp i en mapp för jämna sidnr och en för ojämna sidnr (de ska ju vridas åt 
olika håll)  

 

Steg 1 BatchPhoto – Vrida, Justera ljus, komprimering 

1 ”Add photos” välj en mapp i taget i BatchPhoto. Kolla igenom bilderna och 
hitta lämplig rotation för hela eller delar av mappen (0, -1, +1 grader). 

Det går också att i utforskaren markera ett antal filer och dra de in i 

BatchPhoto förnster. 

2 ”Edit photos” lägg in : 

-filter rotate oftast 90/91 grader eller 269/270, kolla i lilla rutan att 
resultatet blir hyfsat rakt. Eventuellt dela upp bilderna i de som behöver 0, -
1, +1 
grader. 

- Filter Auto Levels, inga inställningar 

-filter Brightness lightness = 30-35 ökar ljuset ytterligare, sätt gamma = 
0 (kontrast). kolla så att resultatet blir hyfsat rätt, justera annars 
Erfarenhet BatchPhoto: 

- Ej sharpness, ger suddigare bilder 
- Ej noise, ber suddiga bilder 

3 ”Setup” 

- Välj ”Use selected folder as output destination”. 
Vill du skriva över filerna kan du använda ”Use originals folder as …” 

-Folder klicka Select och välj en ny mapp där resultatet ska hamna. Då 
skriver du inte över filerna i den mapp du läser från. 
- Output format välj alltid JPG och sedan ”quality 25%” Ger bilder på ca 800 

kB. 

- Settings längst ned: Inga bockar i rutorna 

4 ”Process” Starta upp bearbetningen av sidorna. Tar ca 5-10 s per sida. 
Tänk på att datorn kan bli varm. Då sjunker hastigheten på 
konverteringen. 
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Kolla slutresultatet och kör om hela eller delar av sidorna. Kan t ex vara lite 
olika vridning på bilderna (Add photos och välj mapp eller urval av bilder) 

 
Kolla också att BatchPhoto tagit med alla bilder. Enklast se att antalet bilder in 
är samma som ut. 

Steg 2 BatchPhoto - Beskär 

 
1 ”Add photos” välj ta in en mapp eller välje enskilda. 

2 ”Edit photos” lägg in filter Crop och välj sedan hur sidan ska klippas. Går att 
testa genom att gå tillbaks till add photos och klicka någon annan bild. Kan 
bli att du får klippa sekvenser av bilder. 

3 ”Setup” 

- Folder klicka Select och välj en mapp där resultatet ska hamna, 

- Output format välj JPG. Klicka på Settings och ställ Size/quality på ca 25. 
Gör man inte detta verkar bilderna återigen bli 2,5 MB 
- Settings längst ned: Inga bockar i rutorna 

4 ”Process” Starta upp konverteringen. Tar några sekunder per sida 

 
Kolla slutresultatet och kör om de sidor som inte blivit bra. Kom ihåg att ta bilder 
från det tidigare steget.  


