Handleiding FOTOALBUM
Je surft naar de website www.gibodriehoek.be en klikt op de link “foto’s”.

Linksboven vind je een link om in te loggen. Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zwart schermpje in het midden
van het scherm.
Gegevens van gebruikers van de vorige versie van het foto-album, zijn gewoon overgezet naar de nieuwe foto-site en
hebben hun gegevens behouden. Nieuwe gebruikers dienen ons enkel hun wachtwoord toe te sturen, na
bevestiging is je account actief.
Log hier steeds in met het e-mailadres van de school. Bijvoorbeeld: klasnick@gibodriehoek.be

Nadat je bent ingelogd, verandert het menu linksboven
en krijg je na een klikje hierop de
“Gebruikers Opties”.
Hierin kan je je wachtwoord wijzigen, indien nodig.
Standaard word je steeds verwittigd via e-mail
wanneer er door een collega een nieuw album is
aangemaakt.
Klik op de link “Nieuw album” om foto’s in een nieuwe
album te plaatsen.
Dan verschijnt het volgende scherm: (zoz)

Naam van de activiteit / album
De datum kan je veranderen. De site houdt met deze
datum rekening bij het sorteren en weergeven van de
album.

Klik op de link “+ Meer” en je krijgt een tekstvak
om een beschrijving te geven aan je
album/activiteit.

Kies “nee”.

Wanneer je deze gegevens hebt ingevuld, moet je enkel nog de foto’s uploaden.
Je klikt op de knop
om je foto’s te zoeken op je computer, geheugenkaart of USB-stick.
Bij sommige computers zal hij vragen om een bepaald Active X-element te installeren. Dit is volkomen veilig en brengt
geen schade aan. Je drukt op de verwittiging die bovenaan je scherm verschijnt en klikt op “Axtive X-besturingselement
installeren”. Klik daarna nogmaals op de knop “Installeren”.

Als alles goed is verlopen krijg je een verkennerstructuur. Je zoekt in de linkerkolom de plaats waarvan de foto’s moeten
gehaald worden. (USB, camera, …). Je vinkt de foto’s aan die in het album moeten komen en drukt op de knop rechtsonder:
“Upload”.

De computer geeft de vooruitgang van
het uploadproces weer. Nadat alle
foto’s succesvol zijn geüpload, druk je
op de knop “OK”

c

Je keert dan terug naar het aanmaakformulier bij de foto-site. Je ziet nu dat de foto’s in kleine thumbnails worden
weergegeven. Je hebt nog de mogelijkheid om deze foto’s te schikken. Klik een foto vast en sleep hem naar de gewenste
plaats.
Alles klaar? Gewoon op de knop “Opslaan” klikken en het album wordt aangemaakt!

Heb je nog vragen? Aarzel niet om me te contacteren!
Tom

