
Kuvien lataamisessa paljon kysyttyjä kohtia. 

Kirjautuminen Register   Photoportal järjestelmä on uudistettu ja sen pohjaväri on vihreä siksi että se 
tunnistetaan uudeksi. Kaikkien ensimmäistä kertaa tälle palvelimelle tulevien on rekisteröidyttävä. Vanhoja 
tietoja ei ole siirretty. 

Uusina kohtina rekisteröidyttäessä on Camera Club eli kameraseura. Siihen on valittava oma valikosta esiin 
tuleva kameraseura.  Jäsennumero Member Number on SKSL:n jäsenrekisteristä saatava numero. Jos se ei 
ole tiedossa voi siihen laittaa vaikka 123. Tämä numero tulee myöhemmin osoittamaan jäsenen oikeuden 
osallistua liiton näyttelyihin. Numeron voi myöhemmin korjata oikeaksi. Tässä teema näyttelyssä sitä ei 
vielä käytetä. Jäsenseuran nimi on tärkeää että se on oikein. Se on käytössä. 

Alla esimerkki kirjautumisesta. 

Salasana Password lähtee kirjautumisen jälkeen sähköpostilla annettuun osoitteeseen. Usein käy niin että 
se menee roskapostiin tai vastaanottava sähköpostipalvelin torjuu sen roskapostina. Siksi on tärkeää, että 
heti kirjautumisen jälkeen vaihdat salasanan haluamaksesi Profile valikosta. 

Toinen kysytty kohta on kuvien latauksessa Is Work ruksi. Se tarkoittaa kuvateosta, jossa on useita kuvia.  
Älä laita ruksia Is Work kohtaan jos et lataa kuvasarjaa. 
Alla ohjeet kuvateoksen eli kuvasarjan lataamiseksi. 

Alla on kuvankaappauksia näistä toimenpiteistä. 



 

 

 

Muista laittaa ruksi kohtaan jolla hyväksyt FIAP säännöt (myös Suomalaisissa näyttelyissä tarvitaan tämä 
ruksi) 



 

Tarkista että kameraseuran nimi on oikein ja valitse valikosta oikea. Jäsennumero selvitetään myöhemmin, 
käytä vaikka yllä olevaa. 



 

Vaihda salasana haluamaksesi heti kirjautumisen jälkeen, ja muista se. 

 

Jos olet nuori osallistuja (29 vuotta) pistä ruksi kohtaan Are you 30 or less, niin osallistumismaksusi on 2 
€/teos ja voit osallistua nuorten sarjoihin. 



Kuvasarjan lataaminen  Is Work 

 

 

Valitse C1 tai C2 kuvasarja ja laita ruksi kohtaan Is Work 

 

Valitse ensimmäinen ladattava kuva kuvasarjasta. Laita Teoksen nimi. 

Kommentoinut [EK1]: Is Work 



 

Selaa seuraavan kuvan sijainti tietokoneeltasi ja lisää se Add nappulasta. 

Lopuksi paina SaveAndBack. Lataa ensin kuvat. 

 



 

Jatka kunnes olet ladannut kaikki kuvasi.  Voit vaihtaa niiden sijaintia muuttamalla järjestysnumeroa ja 
painamalla Apply nappulaa. 

Lopuksi paina SaveAndBack 

 



 

 

Voit vielä muuttaa kuvien sijainteja ja lisätä kuvia. 

 

Kun olet muuttanut järjestysnumeroa, paina Apply ja  Save and Back nappuloita. 



 

 


