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Komma igång
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Börja din sökning på hemsidan för foton, illustrationer och video

Klicka här för att granska
kontoinformation,
hämtningshistorik och mer

Skapa, redigera och hantera Boards,
vilka tillåter dig att spara, organisera
och dela innehåll som du hittar
i dina sökningar

Beskriv innehållet du behöver
Använd vårt kraftfulla verktyg, Sök
efter bild, för att överföra ett foto och
hitta visuellt liknande material

Välj bland bilder, videor, vektorer och
illustrationer för att avgränsa din
sökning beroende på innehållstyp

Hitta utvalt innehåll på vår hemsida
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Utforska de senaste visuella trenderna och utvalda bilder på vår hemsida

Gör en djupdykning ner i verk från
månadens Signature-fotograf

Kolla in produkter och plugins för att
förbättra ditt kreativa arbetsflöde

Få åtkomst till kostnadsfria
bildbanksbilder, videor och
illustrationer för att förstärka
din nästa kampanj

Utforska sökresultat

Filtrera innehåll beroende
på samlingstyp

Utforska liknande sökningar
baserat på dina initiala sökord för
att få förslag och fraser som kan
ge inspiration

Klicka på bilden för att se en större
storlek och alla detaljer
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Välj bland bilder, videor, vektorer
och illustrationer för att avgränsa
sökningen beroende på innehållstyp

Välj ett annat visningsformat för att
se sökresultat

Klicka här för att se videor från dina
stillbildssökningar

Håll muspekaren över för att visa
åtgärder: spara till Board eller visa
liknande bilder

Filtrera ditt resultat

6

Lägg till eller ta bort filter genom att klicka på ditt valda filter och sätt på eller stäng av det

Öppna avgränsningspanelen för att
utforska alla olika sätt som du kan
avgränsa dina resultat

Sortera efter Bästa träff för att se
det mest relevanta innehållet för
din sökfras

Filtrera efter orientering, antal
människor, färg, bildstorlek,
överföringsdatum och mycket annat

Filtrera baserat på egenskaper som
ålder och etnicitet för att hitta mer
varierat innehåll

Sortera efter Populärast för att se
favoritbilderna, som våra användare
älskar och som är relaterade till
din sökning

Markera den här rutan för att se bilder,
videor och illustrationer som bara finns
tillgängliga på iStock

Se kreativt eller redaktionellt innehåll*
Standard är att bilder med nakenhet
exkluderas från resultaten – reglera
den här inställningen för att
inkludera eller exkludera den här
typen av innehåll

*Allt kreativt innehåll kan användas för alla typer av projekt. Allt innehåll som är markerat som redaktionellt material är avsett att användas i samband med ämnen som har nyhetsvärde
(nyhetsartiklar, bokinlagor, bloggar etc.). Anledningen är att vi inte har modell- eller egendomsreleaser för vad som finns inom det här innehållet. För mer information om releaser, se den här sidan.

Navigera innehållets informationssida
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Öppna bildens eller videons informationssida för att se pris, liknande bilder, relaterade sökord och mer

Köp en enstaka bild eller se hur du
kan spara med ett budgetvänligt
abonnemang

Klicka på contributorns namn för att
söka i dennas portfolio

Använd Foto-ID för att snabbt hitta
dina bilder igen och för att ange rätt
upphovsperson för filen

Klicka ”Redigera det här fotot”
för att redigera din valda bild
i iStock Editor

Klicka på ”Lägg till en utökad licens”
för att lägga till fler rättigheter till din
redan inkluderade standardlicens

Visa liknande bilder och videor,
eller innehåll från samma serie,
om tillgängligt
Klicka på de här nyckelorden för att
utforska ytterligare innehåll

Spara bilder med Boards
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Samarbeta med lätthet genom att spara innehåll som du älskar till Boards och dela dem med ditt team

Sök inom din Board genom att
skriva nyckelord eller fil-ID i sökfältet

Redigera namnet på dina Boards för
att kunna organisera dem bättre,
och redigera beskrivningen som en
påminnelse om varför du har sparat
dessa bilder

Klicka på den här knappen för att
hämta innehåll från dina Boards

Klicka på den här knappen för att
dela dina Boards med ditt team

Håll muspekaren över Boards-ikonen
för att skapa nya Boards eller visa
befintliga

Klicka på den här ikonen för att lägga
till kommentarer om individuella filer
på en Board

Klicka på de här rutorna för att välja
bilder att kopiera eller flytta till
andra Boards, eller för att välja flera
filer att hämta

Ändra ordningen på bilderna på din
Board genom att helt enkelt dra och
släppa bilder från en plats till en annan

Söktips för kreativt material
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Hitta vad du söker snabbare

Använd booleska operatörer för att avgränsa din sökning med ord som ”inte”,
”eller” och ”och”. Du kan även använda naturligt språk för att tala om för
webbplatsen vad du letar efter. Här nedan finns exempel på boolesk logik,
likväl som språkliga termer som du kan använda för att hitta ditt innehåll.
Inte
Utesluter filer med detta sökord (Himmel inte Moln)
Eller
Inkludera något av sökorden (Himmel Natt eller Dag)
Kombination av booleska operatörer
Kombinera olika booleska operatörer för att ytterligare filtrera resultaten
(Arbeta hemifrån, med eller utan barn, inte djur)
Och/komma
Oavsett om du använder ”och”, ett kommatecken eller
ett blanksteg mellan två ord, så får du samma sökresultat
(Himmel och Moln = Himmel Moln = Himmel, Moln)
Naturligt språk
Sök med naturliga fraser
(Himmel utan Moln, Himmel med Moln)
Håll dig uppdaterad vad gäller dina favoritcontributors
Inkludera en contributors namn i sökningen för att hitta deras material.
Du kan också klicka på länken för upphovsperson på filens informationssida,
för att hitta mer innehåll från samma contributor.
Bokmärk dina resultat
Genom att bokmärka ditt sökresultat i din webbläsare kan du enkelt
återvända till resultatsidan.

Kreativa nyckelord och sökfrasinspiration
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Här nedan följer ett urval av olika typer av nyckelord som kan användas för att beskriva kreativt material. Utforska dessa nyckelord och titta gärna närmare
på de som hör till bilder du gillar för lite extra inspiration

Äkta kroppar

Vegetarian och vegan

Giggekonomin

Virtuella evenemang

Nolltolerans mot avfall

Vanliga människor

Onlinemedicin

Samhällsengagemang

Arbeta hemifrån

Resmål

Projektet #showUs

Disrupt aging

Förstärk ditt arbete med våra resurser
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Få extra kunskap med iStock-bloggen
Läs om bästa praxis samt få inspiration och söktips från iStocks experter och ledande
kreatörer. Läs om allt från upphovsrätt och licensiering till att få uppdateringar om
de senaste trenderna, du hittar allt på bloggen.
Besök iStock-bloggen >

Behöver du hjälp eller har fler frågor?
Hör av dig om du har några ytterligare frågor gällande vår sökkapacitet.
Kontakta oss >
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