Fotoalbum - Oprettelse
For at blive registreret som bruger af Fiat 500 Klub Danmarks Fotoalbum
(http://foto.fiat500klub.dk) skal du sende webmaster en mail på
breinholt.herb@hotmail.com. Når du er registreret kan du bruge nedenstående
instruktion.

LOG IND
For at logge ind skal du bruge samme brugerprofil (E-mail og adgangskode)
som den du bruger for at logge ind på klubbens forum
(http://forum.fiat500klub.dk).

OPRET NYT ALBUM
For at oprette et nyt album skal du vælge Brugerfunktioner øverst på siden
og derefter Nyt Album i venstre side.
Følgende skærmbillede bliver vist:

Albumnavn: – her skriver du navnet på dit nye album (f.eks. 2010 –
Gisselfeld 13-06-2010), hvor ”2010” er året billederne er taget og ”13-062010” er den dato billederne er taget.
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Oprettelsesdato (dd/mm/åååå): – her skriver du den dato hvor billederne
er taget og ikke den dag du oprettede dit nye album.
Vælg indstillingen Offentligt - alle billeder vil være offentligt tilgængelige.
For vælge de billeder på din egen computer som dit nye album skal indeholde,
skal du klikke på Gennemse. Der åbner nu et nyt skærmbillede. Her skal du
vælge de billeder du ønsker at tilføje dit nye album.
Billederne vælges ved at klikke på hver enkelt billede, eller ved at vælge Vælg
Alle nederst i højre hjørne.

Hvis dine billeder er meget store, kan du vælge at gøre dem mindre før du
tilføjer dem. Dette kan vælges i nederste linie i venstre side. Til sidst skal du
huske at ”uploade” dem til fotoalbummet.
Efter du har ”uploaded” dine billeder kan du arrangere rækkefølgen af
billederne ved at trække i dem og slippe dem på deres nye plads.
For at afslutte skal du nederst på siden vælge gem, for at gemme dit nye
album.
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OBS! Udseende samt teksten i de viste eksempler, afhænger af hvilket
styresystem samt sprog du har installeret på din computer.

REDIGER PROFIL
Her kan du skifte dine bruger indstillinger, du kan f.eks. ændre det viste navn
fra ”Medlem nr. XXX” til noget mere personligt. Du kan også ændre din E-mail
adresse (den der skal bruges for at logge på).
Hvis du ønsker at til vælge/fravælge påmindelser i din E-mail, kan du gøre det
her. Hvis du til vælger disse funktioner, vil du modtage en mail når der
oprettes nye albummer og kommentarer.
Det er også her du kan vælge ny adgangskode (den der skal bruges for at
logge på).
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du sende webmaster en mail på
breinholt.herb@hotmail.com og du vil modtage en ny adgangskode via E-mail.
Har du brug for yderligere hjælp kan du kontakte Webmaster på E-mail
breinholt.herb@hotmail.com
GOD FORNØJELSE!
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