Pomoč za uporabo:
✦Namestitev: - z levim gumbom miške kliknete na zgornjo povezavo in prenesete
program na vaš računalnik
- po uspešni namestitvi, lahko prvič zaženete program. Odpre se vam okno Prijava.
Če ste že registriran uporabnik, v okno vpišete samo vaše uporabniško ime in geslo.
Če pa še niste registriran uporabnik pa kliknite na povezavo "Želim se registrirati"
- če ste kliknili na povezavo "Želim se registrirati" v naslednjem oknu izpolnite
obrazec za registracijo. Obvezno morate izpolniti polja označena z zvezdico "*". Ko
ste polja uspešno izpolnili to potrdite in avtomatsko vam bomo poslali pošto na vaš email naslov v katerem je povezava za potrditev vaše registracije. V pošti pa vam
pošljemo tudi vašo uporabniško številko in geslo katerega boste potrebovali pri
prijavi v program
- ponovno zaženete program in v okno prijava vpišete vašo uporabniško številko in
geslo, nakar lahko začnete z uporabo programa
✦Uporaba: - v levem zgornjem kotu se nahaja gumb "+ Dodaj fotografije". S tem
gumbom dodate vaše slike katere hočete razviti. Izbrane slike se vam prikažejo na
levi strani programa
- ko ste izbrali vse slike začnete z izbirjo dimenzije slik. Z levim gumbom miške
kliknete na poljubno sliko, tako da se vam okno obarva v rumeno barvo. Nato pa na
desni strani programa kliknete na želeno dimenzijo slike. Npr "10x15", "13x18",
"15x21" itd... Enak postopek nadaljujete pri vseh slikah
- na desni strani se vam sproti prikazje cena slike in končna cena naročila
- ko imate vse to urejeno, kliknete na gumb "Pošlji naročilo". V spodnjem desnem
kotu, ponovno vpišete vašo uporabniško številko in geslo, ter kliknete gumb "V redu"
- v naslednjem oknu izberete poljubno vrsto fotografije (mat ali sijaj papir), ter (fit ali
fill dimenzija vseh slik).
- v zadnjem oknu preverite ali so napisani podatki v oknih pravilni. Ko se s tem
strinjate kliknete na gumb "V redu". Nato bo program pričel z pošiljanjem slik na naš
stežnik. Ta postopek lahko traja dalj časa oz. je odvisen od števila in velikosti slik.
Ko se pošiljanje konča, lahko program zaprete. Vaše naročilo je bilo poslano!
(V kolikor se pojavijo težave pri pošiljanju fotografij na server, je potrebno v času
pošiljanja izključiti antivirusni program na vašem računalniku.)

