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WeTarnsfer palvelun käyttäminen 
 
Avaa selaimesi ja siirry osoitteeseen https://wetransfer.com/. Kyseessä on palvelu, jonka avulla voi il-
maiseksi siirtää tiedostoja aina kahteen gigaan asti kerrallaan. 
 

 
Toisinaan pääset suoraan hyväksymään palvelun käyttöehdot. 
Niissä ei ole mitään ihmeellistä, miksi niitä ei voisi hyväksyä. 
 
Valitse siis <I agree> 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyseessä on sivusto, jonka tarjoaa myös kaupallisia palveluita. 
Mikäli et pääse suoraan hyväksymään oheisia palvelun käyttö-
ohjeita, vaan näet alla olevan, valitse ensin <Take me to Free> 
ja seuraavaksi näytettävällä sivulla valitse: <I agree> 
 

 

 
 
Palvelun toimintaperiaate on seuraava: 

1) lähetettävät tiedostot valitaan 
2) palveluille kerrotaan oma (Your email) ja vastaanottajan (Email to) sähköpostiosoitteet 
3) kohtaan ”Message” kirjoitetaan lähetettävien kuvien saate. Saatteesta on hyvä käydä ilmi se, minkä 

seuran kuvista on kyse ja lähettäjän yhteystiedot.  
 
Palvelu ei ymmärrä kovalevysi puurakennetta. Jos valitset lähetettäväksi kansion <Seuracup>, mitään ei ta-
pahdu. Sinun täytyy avata kansio klikkaamalla sen nimeä <Seuracup> ja kansion sisällä valita  Exel-taulukko 
ja kaikki ne 20 kuvaa, jotka haluat lähettää. 
 
Palvelu osaa lähettää vain yhden kansion sisällön kerrallaan. Helpointa on, jos ensin kopioit kaikki lähetettä-
vät kuvat samaan kansioon. 
 
Alla on esimerkiksi otettu sankarihautausmaan kuvien lähettäminen jolloin, palvelulle on kerrottu oma ja 
vastaanottajan sähköpostiosoite. Saateviestikin on kirjoitettu. Sama periaate pätee Seuracupin kuvien lä-
hettämiseen. 

https://wetransfer.com/
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Myös toiminto <Add your files> on valittu, jonka jälkeen omalla kovalevyllä on siirrytty lähetettävät kuvat 
sisältään kansioon. 
 
Helpoin tapa valita kaikki kuvat on ensin kertaalleen klikata yhtä kuvaa ja sen jälkeen <Ctrl>-näppäintä al-
haalla pitäen valita kirjain ”A”. Kaikkien kuvien päälle tulee sininen huntu, mikä tarkoittaa niiden olevan va-
littuja. Valitse vielä <Open/Avaa> ja olet valinnut lähetettävät kuvat. 
 
Kaiken vaaditun tultua täytetyksi painike <Transfer> muuttuu siniseksi ja valitsemalla sen lähetät kuvasi. 
 
Tämän jälkeen: 

1) palvelu kertoo, kauanko kestää ennen kuin kuvasi on siirretty sen palvelimelle. Älä sulje selainta 
ennen kuin kaikki kuvat on siirretty. 

2) saat sähköpostiisi viestin siitä, että kuvat on siirretty palvelun palvelimelle. Samassa yhteydessä 
vastaanottajalle lähetetään tieto siitä, että kuvasi on haettavissa, 

3) saat viestin myös, kun vastaanottaja on hakenut kuvasi palvelimelta. Kaikki on tuolloin ok. Mikäli 
vastaanottokuittausta ei muutamaan päivään kuulu, ole hyvä ja lähetä sähköposti kuvien vastaan-
ottajalle ja tiedustele tilanne. 


