
Slik logger du deg inn på tidsmaskinen.no

 Via Facebook 
Er du på Facebook? Da kan du enkelt opprette
bruker på Tidsmaskinen ved å trykke på:

 Manuell innlogging
Dersom du ikke er på Facebook, kan du registrere
deg manuelt ved å klikke på teksten:
“logge inn/registrere deg manuelt”. Du kan også 
fortsette tidsreisen som gjest, men da kan du 
ikke laste opp bilder.
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Tidsmaskinen.no er en nett-tjeneste der du opplever din lokalhistorie på en 
ny og spennende måte.

Etter du har opprettet en brukerprofil kan du laste opp bilder og plassere de 
i kart, med årstall og bildetype. Du kan også legge inn mer informasjon om 
bygninger, bedrifter, personer eller objekter på infopunkter i bildene. 

Ved å samarbeide med andre brukere fra ditt hjemsted, kan du lage en tids-
maskin for ditt lokalmiljø, og se utviklingen gjennom tid, bilder og historier.

INNLOGGING/REGISTRERING

ARTIKLER PÅ TIDSMASKINEN

Artikler
På Tidsmaskinen kan alle lage artikler og lenke de inn i bilder 
gjennom infopunkter. Du kan opprette artikler på dine egne 
og på andre brukeres bilder, slik skriver vi  vår felles historie i 
bilder og tekst sammen.

Artiklene deles inn i, og opprettes i tre ulike kategorier avhen-
gig av innholdet:

 Personartikler

 Objektartikler

 Bedriftartikler
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ENKEL INNFØRING I  BRUK AV KARTSIDEN

 Årstallvelgeren
Den gule linjen i toppen kaller vi 
årstallvelgeren. Du kan dra i ytterpunk-
tene, eller du kan klikke på et årstall, 
for å sette et tiårs-filter automatisk. 
Alle bilder som er eldre eller nyere en 
dette tiåret, vil nå skjules fra kartet og 
bildelisten.

 Filtermenyen
I filtermenyen velger du om du vil se 
alle bilder, eller kun en type. Om du vel-
ger kun “Flyfoto”, vil alle bilder som ikke 
er flyfoto skjules fra kart og bildelisten.

For å tilbakestille filter, og vise alle bilder 
trykker du på den lille knappen til høyre 
for “Filter” knappen.

 Bildelisten
Bildelisten viser kun bildene som er 
plassert innenfor kartet du ser og valgte 
filtre. Om du står innzoomet over Sta-
vanger, vil kun bilder fra Stavanger vise 
i listen. Ved å bruke årstallsvelgeren 
og filtermenyen, kan du i tillegg velge: 
1950-1960, og kun “Flyfoto”. Alle bilder 
som ikke er flyfoto fra 50-tallet vil da 
falle bort fra bildelisten.

	 Bildefilm
I tillegg til å velge enkeltbilder i bildelis-
ten, kan du velge å se bildene som “bil-
defilm”. Filmen kjører ut fra de filtrene 
du har satt, og din kartplassering. Der-
som du har valgt Stavanger, 50-tallet, og 
kun “flyfoto”, er det kun disse bildene 
som blir med i bildefilmen. Trykk “Start 
bildefilm” helt nede til venstre, under 
bildelisten, for å starte bildefilmen.

 Kartet
Miniatyrbildene i kartet er lenker til et 
bilde. Gule punkter viser at det ligger 
flere bilder på samme punkt. Om du 
klikker på et gult punkt, zoomer du 
noen steg inn og ser alle bildene som 
ligger under det punktet.

 Zoom i kart
Bruk + og - for å zoome i kartet

 Tilleggsmenyen
I menyen opp til høyre er det lenke til 
informasjon om tjenesten, opplærings-
videoer m.m. Her ligger også “Mangler 
data”, som er området hvor du har dine 
opplastede bilder som ikke er ferdig 
behandlet og ikke vises i kartet.
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 Zoom i bilde
Klikk flere ganger på bildet for å zoome 
inn og se detaljer. Om du bruker iPad 
eller smarttelefon, klikk til du får bildet 
i fullskjerm, og bruk deretter to fingre 
som du drar fra hverandre for å zoome 
inn i bildet.

 Infopunkter
Bilder kan ha infopunkter som inne-
holder informasjon om bygninger, folk, 
hendelser, båter osv. Ved å trykke på de 
blå punktene, og velge “Les mer”, kan 
du åpne tilhørende artikkel.

 Flere funksjoner
Under selve bildet, ligger flere knapper 
og funksjoner, i tannhjul-menyen ligger 
knapper for å rapportere upassende bilder 
til moderator, endre bildeinformasjon 
på eller redigere dine bilder, samt- 
laste ned orginaler av dine egne bilder.

 Dele bilder på Facebook
Slik går du frem for å dele et bilde fra 
Tidsmaskinen på facebook:

1.Trykk på “Share” (Del på norsk).
2.Velg hvor du vil dele

3.Skriv gjerne en liten tekst, og klikk på 
“Share link” (Del lenke på norsk).

 Kommentarer
Skriv gjerne kommentarer til bildene. 
Den som har lastet opp bildet få varsel 
med din kommentar på e-post.

ENKEL INNFØRING I  BRUK AV BILDESIDEN
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