
De första kamerorna som kunde skicka 
bilder skickade dessa som MMS till mo-
biltelefonen. Tekniken hade dock sina 
begräsningar som medförde att bilderna 
blev små och otydliga. Kostnaderna var 
också höga och leveranserna osäkra. 

När kamerorna som kunde skicka 
e-post kom medförde de helt nya möj-
ligheter. Driftkostnaderna blev nu lägre 
och bilderna av bättre kvalitet. Det finns 
dock en del med den här tekniken som 
kan förbättras: man är tvungen att öppna 
varje e-post för att titta på bilderna, det 
kan vara svårt att hitta just den där bilden 
med den stora galten när man vill visa en 
kamrat, e-post fastnar i spam-filter eller 
sorteras som skräppost mm.

Nu är det dags för nästa stora framsteg 
inom kameratekniken: Molnus!
Molnus är vad man kallar ett molnbaserat 
system (cloud på engelska). Systemet 
fungerar så att kameran laddar upp bild-
en till Molnus som direkt skickar en notis 
med ett ”pling” till din telefon om att en 
ny bild är tagen. För att se på bilden så 
klickar du bara på notisen och Molnus 

visar bilden i ett galleri med alla andra 
bilder som kameran tagit. I appen kan du 
även hantera kamerans alla inställningar 
samt dela din kamera med fler som då 
kan se dina bilder. 

Vad är det som gör Molnus bättre än tidi-
gare e-postteknik? 
Listan kan göras lång men här är några av 
alla fördelarna:
• Alla bilder är sorterade i ett galleri per 

kamera vilket gör det mycket enkelt 
och överskådligt 

• Man slipper problemen med e-post 
såsom spam-filter, lång leveranstid av 
bilder, felstavning av e-postadresser i 
kameran, e-post som hamnar i fel in-
korg, e-post från kameran som blandar 
sig med övrig e-post i inkorgen mm

• Möjlighet att på distans ändra kame-
rans inställningar 

• Kamerastatus med information om 
batterinivå, förbrukning på SD-kort 
samt signalstyrka

• Blixtsnabb att komma igång med: star-
ta SIM-kortet, ladda ner appen, skanna 
QR-koden, KLART! 

Det är gratis att använda Molnus! 
Att använda Molnus för att ladda upp 
bilder, titta på bilder, lagra bilder och 
få notiser när bilder laddats upp är helt 
gratis! Jo, du läste rätt. Noll kronor. Inga 
löpande eller fasta kostnader för dessa 
funktioner. 

Det finns dock vissa extrafunktioner i 
Molnus som är förenade med kostnader 
från tredje-part-leverantörer som de 
debiterar Molnus för. Om man använder 
dessa funktioner måste Molnus ta betalt 
för dem. Betalningen sker i Molnus-Kre-
dits som är en typ av valuta som används 
på Molnus. Med varje ny kamera följer det 
med 300 gratis Molnus-Kredits för att 
man ska kunna testa de här funktionerna.

Ladda ner appen här: 

Kameror som skickar bilder har funnits i många år. Tekniken 
går snabbt framåt och utmaningarna och kraven blir större. 

Direkt access till dina 
kameror från app 

eller desktop.

Se kamerans bilder i 
ett galleri. Enkelt och 

överskådligt.

Dela dina kameror 
med dina vänner och 

ta del av deras.

Registrera nya kameror 
direkt i appen.

Kontrollera alla inställ-
ningar för din kamera 

direkt från Molnus.
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