Handleiding registreren en uploaden op www.fotoworkshopdrv.nl

1. Registreren/inloggen:

Vul in de Homepage je gebruikersnaam en wachtwoord in om in het ledenmenu te komen.
Heb je nog geen login dan klik je op <Registreer> en vul de lege velden in.

Je krijgt van onze administrator goedkeuring per email nadat gecontroleerd is of je daadwerkelijk lid
bent.
Als je bent ingelogd zie je ook het Ledenmenu.

2. Uploaden
We gaan onze eerste foto’s uploaden. Eerst klikken we op <wij> in het ledenmenu en dan zien we
portretten van de leden en een knop <Gebruikersmenu> links onder de grote headerfoto’s.

Vervolgens open je het pulldown menu van het vak <Filter op categorie> en scroll door naar het
ledendeel en klik op je eigen naam.

In dit pakket is ruimte voor maximaal 30 foto’s. Als je foto’s wilt toevoegen en het worden er totaal
meer dan 30 dan moet je eerst bestaande foto’s verwijderen om genoeg ruimte te krijgen voor je
nieuwe foto’s.
Door achter je foto in de kolom Actie op het rechter icoontje te klikken kun je je foto verwijderen.

Door op het linker edit icoontje te klikken kun je de gegevens van de foto eventueel wijzigen en/of
opmerkingen toevoegen.
Nu kunnen we nieuwe foto’s toevoegen die wij vooraf op onze pc in een mapje hebben gestopt. Let
erop dat een foto maximaal 10 mb mag zijn. Om foto’s te uploaden klikken we in het
Gebruikersmenu op de knop <Uploaden> en selecteer in het Categorievakje je eigen naam.

Door vervolgens op <bladeren> te klikken kun je naar je mapje met geselecteerde foto’s navigeren
en je foto selecteren. Daarna klik je op de <Upload> knop. Je kunt telkens maximaal 2 foto’s tegelijk
uploaden.
Als je Upload succesvol is krijg je een melding te zien. Tevens kun je controleren of het aantal
geüploade afbeeldingen correct is.

Zoals je kunt zien zijn er in dit voorbeeld 3 foto’s bijgekomen.

3. Bekijken
In het hoofdmenu bij Foto galerij en onder het kopje <leden> kun je je foto’s terugvinden en
bewonderen. Je laatst geüploade foto’s staan bovenaan in je lijst. Indien je de titel van de foto wilt
wijzigen dan zoek je je foto weer op in het gebruikersmenu en klik je op de linker editknop in de
actiekolom achter je foto. Vragen: karim@fotoworshopdrv.nl Succes!

