Brugervejledning til upload af billeder til upload galleri
Navngiv billeder til upload uden æ, ø, å og mellemrum. Hvis du bruger emnet i navnet, så husk også dit eget
navn - eks.: forfald_Anette_01.jpg osv. Det er af hensyn til hvordan de vises/sorteres på hjemmesiden.
Log In finder du som det første punkt i menuen til højre
på hjemmesiden.

Brug brugernavn: Upload og den oplyste adgangskode/pw.

Når du er logget på får du dette skærmbillede.
Klik på den lille sorte trekant til højre for "Create a new
gallery".
Vælg _Upload galleri.
Det bruges til upload af alle emnefotos fremover.

Tast på ”Add files”
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Når du vælger ”Add files” åbnes stifinder på din pc.

Vælg mappen hvor du har dine billeder liggende. Udvælg de billeder du vil have uploaded.
Hvis du vil have flere billeder uploaded, så hold Ctrl knappen nede,
mens du klikker på de billeder du vil have uploaded. Tast Åbn.
Nu kan du se dine billeder der er klar til upload:

Den røde cirkel med minus ude til højre, betyder blot at de ikke er uploadet endnu. Tast på Start Upload.
Efterhånden som dine billeder uploades, så får billederne en grøn cirkel med et
flueben i.
Når alle er uploadet vises denne besked:
Og billederne forsvinder fra oversigten.
Tast nu på Manage Galleries
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Vælg det galleri du vil oploade til:
Vær opmærksom på
at der er flere sider
og du kan sortere
rækkefølgen ved at
taste på en af
overskrifterne.

Du kan sortere på ID og vælge nr 132, eller sortere på Gallery og vælge _Upload.
Her skal alle emnefotos ligge fremover. De vil så når foto aftenen er slut blive flyttet til en ny mappe
med emne navn, så upload mappen er tom til næste gang.

Det navn billedet har ved upload
kan du se her,
Du kan evt. rette det. Det er det
navn som WordPress sortere
efter. Og har flere navngivet
med Emne01_ og så ens navn, så
giver det problemer.
Giv derfor billedet navn således:
Emne_Anette_01.jpg
Dette navn vises når musen køres
hen over thumbnailen når du
står på forsiden af galleriet.
Skriv billedtekst/beskrivelse på
billederne her samt dit navn,
max 100 tegn. Dette vises når
galleriet er åbent.

Når du har navngivet og ændret det du vil, så HUSK at gemme, ellers kan rettelser/tekst ikke ses på
hjemmesiden.
Log af.
Nu kan du så gå ind under emnefoto/Upload og se dine billeder.
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