Przyciski główne

Przyciski wyboru katalogu i zdjęć

Zdjęcia z wybranego katalogu

Wycena zamówienia

Podsumowanie zamówienia

Szczegóły zlecenia - wybrane zdjęcia

Szczegóły zlecenia - parametry techniczne

Status logowania

Podczas pierwszego uruchomiania programu należy dokonać rejestracji i
założyć konto. W tym celu należy kliknąć na przycisk zaloguj w programie.

Przy kolejnych uruchomieniach programu logowanie będzie odbywało się
automatycznie.

Przyciski główne:

Przycisk otwiera okno logowania do systemu, założenia nowego konta i przypomnienie
hasła.

Powoduje wylogowanie.

Udostępnia możliwość zmiany danych Klienta i zmiany laboratorium
realizującego zlecenie.

Możliwość zmiany dotychczasowego hasła na nowe.
Rozpoczyna procedurę składania nowego zlecenia.

Powoduje zapisanie zlecenia na komputerze Klienta.

zlecenia.

Powoduje zapisanie zmodyfikowanego wcześniej zapisanego

Otwiera z komputera Klienta wcześniej zapisane zlecenie.

Wysyła zlecenie do realizacji w wybranym laboratorium.

Wyświetla dane wybranego przez Klienta laboratorium.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przewodnik pozwalający zapoznać się z działaniem i określeniami stosowanymi w
programie ProfiTransfer.
Przyciski wyboru katalogu i zdjęć:

Otwiera okno pozwalające na wybór folderów ze zdjęciami.

Zaznacza wszystkie pliki z wybranego folderu.

Odznacza wszystkie wcześniej zaznaczone pliki z wybranego folderu.

Dodaje do zlecenia kolejne pliki.

ZAMAWIANIE ODBITEK
1. Wybór katalogu
W pierwszej kolejności należy wybrać katalog, z którego będą Państwo zamawiać zdjęcia.
Istnieje możliwość wyboru wszystkich lub pojedyńczych zdjęć z katalogu.
2. Dodawanie zdjęć
Gdy Państwo już zaznaczą wybrane zdjęcia, należy kliknąć na przycisk dodaj do zlecenia:

Przy dodawaniu zdjęć należy określić parametry techniczne odbitek. Miniaturki i
parametry zamawianych zdjęć są widoczne w polu "szczegóły zlecenia".
Aby dodać kolejne zdjęcia do zamówienia należy postępować zgodnie z pozycją 1 i 2
niniejszej instrukcji.
3. Składanie zlecenia
Po skompletowaniu zamówienia należy wysłać zlecenie do realizacji klikając na przycisk
Wyślij zlecenie:

4. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia
5. Po wysłaniu zlecenia potwierdzenie jego przyjęcia zostaje wysłane na podany podczas
rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie zawiera Państwa dane identyfikacyjne (imię,
nazwisko) oraz szczegóły zamówienia: numer zlecenia, datę złożenia, termin realizacji,
ilość odbitek, wartość zlecenia oraz dane laboratorium realizujące Państwa zamówienie.
6. Płatność za zlecenie dokonywane jest przy jego odbiorze.

Jakie są dokładne rozmiary odbitek?
Przybliżony format
zdjęcia w centymetrach

Format zdjęcia
w milimetrach

Format odbitki
w pikselach (300dpi)

10 x 15

102 x 152

1205 x 1795

13 x 18

127 x 178

1500 x 2102

15 x 15

152 x 152

1795 x 1795

15 x 21

152 x 216

1795 x 2551

20 x 30

203 x 305

2398 x 3602

20 x 20

203 x 203

2398 x 2398

20 x 25

203 x 254

2398 x 3000

25 x 38

254 x 381

3000 x 4500

