Vejledning
Billedbestilling
Start med www.photodan.dk - klik på det store billede ”Portfolio - billedgallerier”
og på denne side klik på ”Bestillingsvejledning” oppe i toppen på siden.

Du kan også i browseren skrive: http://johnolsen.zenfolio.com
- den direkte vej til billedgallerierne, som løbende opdateres med nye motiver

På dette skærmbillede kan du klikke
”Billedserier/photoseries”, som giver
adgang til de mange
gallerier.

På næste skærmbillede ser du hele
oversigten over de
mange gallerier, hvor
du kan klikke på det
galleri du vil besøge.
Klik på et af de små
oversigtsbilleder og
gå direkte ind på det
valgte galleri.
Du kan også lave
en søgning på dine
ønsker ved at skrive søgeord oppe i
”Search” feltet oppe i
højre hjørne.
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Eksempel på søgeord: strand, badeliv, odsherred, rørvig, geopark, naturen,
landbrug, lammefjorden, fødevarer, mad o.l.
Ved specielle ønsker, så ring på 59918833 / 40253033 eller send en mail til
info@photodan.dk, så hjælper vi gerne med en god løsning.

På dette skærmbillede
klikkes på ”Select Photos”
oppe i højre hjørne.

Skærmbilledet skifter, hvor
det nu er muligt at klikke på
de enkelte billeder, som du
ønsker at vælge.
Her efter ser du et flueben
ved de valgte motiver.
Du kan også klikke på hjertet
oppe i venstre hjørne af billedet - resultatet er det samme.

Når du er færdig med dine
valg, skal du klikke på
”Add To favorites” oppe i højre hjørne på skærmbilledet.
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På næste skærmbillede klikker på på
”Continue”

Her kommer et vindue, hvor du kan logge ind, hvis du allerede er bruger - ellers
skal du oprette en
konto med dit navn
og email adresse til
brug for bestillingen.

Næste skærmbillede
er siden med navnet
på galleriet, hvor billederne er valgt - du
kan ændre navnet.
Klik på ”Add Photos”
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På denne side kan du
flytte rundt på motiverne ved at trække i billederne og flytte dem
rundt imellem hinanden eller i en bestemt
rækkefølge.

Klik på ”Share Favorites”

På næste skærmbillede kan du anføre
billedstørrelse, opløsning o.l., og derefter
klik på ”Share” og din
bestilling er nu afsluttet og vi modtager kort
efter en mail med din
bestilling,
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Vi modtager umiddelbart efter en mail med dette skærmbillede, hvor vi kan klikke på et link,
som matcher nøjagtigt den side med billeder,
som du har valgt.
Fra denne oversigt kan vi behandle billederne
i den ønskede størrelse, og gøre det klar til
forsendelse, som kan være e-mail, upload til
server, hvor en zipfil nemt kan downloades ved
at klikke på et link, som vi sender pr. mail.
Til mange af vore kunder har vi oprettet login
til vores servere, hvor de bestilte billederne kan
downloades fra.

Du er også velkommen til at sende en mail
med billednumrene, som står nederst under de
enkelte billeder imellem pilene. Vi skal bruge
hele billednummeret fx JO_01026_1975.
Opgiv størrelse og opløsning eller fx webbrug,
offsettryk eller andet formål.
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Du er velkommen med en testbestilling
- skriv testbestilling i tekstfeltet.
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Du er altid velkommen til at ringe, hvis der er
tvivlsspørgsmål. Vi hjælper gerne.
Men det er nemmest for begge parter at anvende bestillingssystemet.
Vi glæder os til at modtage din bestilling.

