diPhoto Home Ordering - program do zamawiania zdjęć przez Internet

Szybki start diPhoto Home
Dziękujemy za pobranie programu diPhoto Home.
Program działa na komputerach z systemem operacyjnym: Windows XP, Windows Vista i Windows 7, dla
procesorów 32 i 64 bitowych.

Instalacja i rejestracja UŜytkownika
Uruchom diPhoto.exe i postępuj zgodnie z instrukcją kreatora. Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu
program ściągnie niezbędne aktualizacje, a następnie poprosi Cię o zarejestrowanie się. Proces rejestracji
kończy się akceptacją regulaminu, po której moŜesz przystąpić do przygotowania zamówienia i jego wysyłki.

Przygotowanie i wysyłka zamówienia odbitek
Interfejs programu diPhoto Home znany jest z popularnych fotokiosków, które obsługiwane są przez ekran
dotykowy. Interfejs wykorzystuje duŜe ikony a dla wygody UŜytkownika dostępna jest pomoc w formie
komunikatów tekstowych. PoniŜej znajdziesz skrócony opis procesu przygotowania zamówienia w formie
przedstawienia najwaŜniejszych ekranów programu.
Na ekranie startowym widoczna jest oferta Twojego zakładu fotograficznego, na którą składa się:
wykonywanie odbitek „Zdjęcia” oraz opcjonalnie „FotogadŜety”, „Albumy”, ewentualnie inne.
Ekran wyboru zdjęć
W prawej części okna widoczne są zasoby Twojego komputera. W dolnej części przyciski zaznaczania,
powiększania i nawigacji.
KaŜde zdjęcie moŜesz powiększyć korzystając z przycisku „Powiększ” (symbol graficzny lupki) –
po zaznaczeniu zdjęcia do powiększenia poprzez kliknięcie nad prawym górnym rogiem - lub poprzez
dwukrotne kliknięcie na zdjęcie.
W celu zaznaczenia zdjęć do zamówienia moŜesz posłuŜyć się przyciskiem Zaznacz/Odznacz wszystkie lub
klikać na poszczególne zdjęcia. Odznaczanie zdjęć poprzez przycisk Zaznacz/Odznacz wszystkie lub
kolejne kliknięcie na zdjęcie lub poprzez kliknięcie nad lewym górnym rogiem zdjęcia – znaczek
zaznaczenia.
Ekran przygotowania zamówienia i edycji dla wybranych zdjęć
W prawej części okna dostępne są przyciski do wybierania liczby odbitek, rodzaju i formatu papieru.
W dolnej części znajdują się przyciski dzięki którym moŜesz zmienić tryb dostosowania do formatu papieru:
wydrukowanie całego zdjęcia (pełny kadr) – odbitka wydrukowana zostanie z paskami bądź wydrukowanie
z wypełnieniem papieru – odbitka z obcięciem fragmentu zdjęcia. Wybór trybu dostosowania moŜesz
zmieniać dla wszystkich lub wybranych zdjęć.
Po wybraniu przycisku „Edycja” moŜesz zastosować kadrowanie, korekcję barwną, redukcję efektu
czerwonych oczu, dodawanie tekstów lub inne dostępne funkcje edycyjne.
Do zakończenia pracy nad przygotowaniem zdjęć i przejścia do ekranu zamówienia słuŜy przycisk „Zamów”.
Ekran zamówienia – tu dokonaj wyboru sposobu odbioru i płatności.
Po potwierdzeniu złoŜenia zlecenia, zdjęcia zostaną wysłane na serwer FTP i jeŜeli cała operacja wykona
się poprawnie niezwłocznie otrzymasz email potwierdzający przyjęcie zamówienia przez nasz zakład.

Masz problem, którego rozwiązania nie znalazłeś w poradach na www.diphoto.eu?

Napisz maila do producenta diPhoto Home: diphoto_help@river.com.pl

